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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

ABSTRACT 
This booklet is a report of a feasibility research and a design of movable columns in a supporting structure. 

The study continues on the PhD Thesis "Aanpasbaarheid van de draagstructuur" Veranderbaarheid van de 

drager op basis van gebruikerseisen in het kader van Slimbouwen (2011) by dr. ir. Roel Gijsbers. In this thesis 

there has also been done a feasibility research of movable columns in a supporting structure. This resulted in a 

justified design but also raised questions about the essence of the concept. 

The concept of adaptability of the supporting structure is a reaction on the custom that the supporting 

structure is inadaptable. Flexibility of the supporting structure is mainly done by creating overcapacity in the 

structure, in order to be able resist a large variance in live loads and by creating large spans in the structure in 

order to create a large freedom of design of the layout. This has the consequence that the structure will be 

much heavier and voluminous. This will have negative effects on the price of the building and the 

environmental loads. 

As an answer to this conventional method, the concept of the movable column has originated. When columns 

in the structure are movable, the freedom of design of the layout is equal to a structure with a twice as long 

span. The advantage of the column is that it requires up to 40% less steel, which is financially and 

environmentally favourable. Although this is a very legitimate solution, there are several aspects that serve 

counterarguments for application of the concept. On the basis of building technology, there can be created 

more support for application in current building practice, thinking of less custom work in the supporting 

beam, multi applicability of floor slabs and easier displacement methods. 

The report starts with mapping the potential applicability in the current building stock. By determining 

general conditions that a building has to meet, and studying the general building typologies, there is 

determined in which building typologies the concept is applicable. By knowing the general properties of a 

typology, the typologies of different functions can be compared. It follows that movable columns can be 

applied in multi-story housing with gallery, porch or corridor access, when meeting the general conditions for 

application. In office buildings they can be applied in buildings with a cells or cocoon office layout. The 

properties of housing with gallery or porch access and office buildings show similarities which may result in 

easy exchangeability of function, same as housing with corridor access and office buildings with cocoon office 

layout. Easy exchangeability of function can contribute to flexibility, and therefore, lifespan of a building. 

With the knowledge, it is possible to determine the market segment which is suitable for the movable column 

concept. There is gained insight in the current Dutch building stock and its properties which results in figures 

of the potential of movable columns in the current building stock. When is assumed that in every multi-story 

housing building that meets the requirements according to structure material and stability issues, movable 

columns are applied, there is a potential mass reduction of8,3% to 18% of the total mass of the current multi

story stock. The current office stock has a potential of7,4% to 22.2% mass reduction. 

Secondly there is attempted to determine conditions when movable columns in a supporting structure are 

desired to be movable. The research of Gijsbers (2011) is based on a structure with one movable column in 

between of two fixed columns. In this report there is investigated the transition point of the desirability of 

movable columns when displacing adjacent columns. To achieve this, students were asked to design building 

plans for a variety of typologies. The investigated parameters where the program of demands, the typology 

and column density. These layouts were statistically analysed. It has shown that in 87,5% of all cases, it is 

relevant for a layout to displace adjacent columns, regardless the column-density . The dependency between 
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the frequency of displacement of adjacent columns and column-density shows that it gets desired to displace 

adjacent columns at a structural grid of 3,6x3,6m and smaller. It has also turned out that when displacing 

adjacent columns, a displacement of 0,9m is desired, in contrast to l,2m when displacing a single column in 

between two fixed columns. 

This study gives insight in the desirability of movable columns concerning the freedom of design of the layout. 

It also has created boundary conditions for determination of the structural feasibility of the structure. The 

structure is computationally modelled in a framework program and is analysed on shear stress, bending 

moment, normal force and deflections. Firstly there were drafted extra boundary conditions considering beam 

profile types, column profile types, and considered floor slab types. In order to gain information about the 

structural feasibility of displacement of columns, four displacement combinations in combination with 4 steps 

of displacements are considered and compared with a benchmark model. There are drafted four load variants 

(with different floor slab applications and functions,) which follow one another equally. The structure is 

dimensioned on the basis of the four load variants and the structure is considered feasible when it meets the 

requirements of the Eurocode on strength and stiffness. 

The modelling process consists of two phases. In the first phase, all the displacement combinations, with all 

displacements and load variants were modelled up to 4 storeys. This has resulted in insight in the stresses 

which get caused by displacing columns. It has also determined which displacement combinations and 

stresses are normative for the mass of the structural parts. The deflections in de total structure appear to be 

normative for the primary beam. When the loads on the beam are higher and the building is higher, the shear 

stress will be normative. To approach the structure mass using trend lines, the modelling of 4 storeys has 

appeared to be insufficient to get an accurate approach. This is the reason why the normative displacement 

combinations have been modelled up to 7 storeys. 

On the basis of the gained models, the practical feasibility is studied. The structure is considered practically 

feasible when there is a considerable weight reduction of the structure. Firstly the structural mass of each load 

combination is determined per amount of storeys. This results in four formulas of the structural mass per 

number of storeys. It results in percentages of mass reduction. It seems that when a very lightweight floor slab, 

like Integrated Deck Extra Space (IDES) is applied, the percentage of weight reduction is the largest and the 

largest amount of story's is feasible. 

Secondly, it is investigated whether it is possible to find a formula based on amount of storeys (x) and the 

loads per meter (q) on the primary beam. The accuracy of the formula is tested with the help of four sample 

tests. There is still observed an inaccuracy up to 16%. This can be explained by the inaccuracy of multiple 

trend lines, the not equally division of profile capacities, and the modelling of insufficient amount of load 

variants. 

With the help of the determined approaching formula the price and loads of several floor slab types, there is 

determined a formula which gives the price per m2
• Varying with the several variables in the formula gives 

insight in fluctuations in price. It results in that using a lightweight but expensive floor slab, it will financially 

never will be favourable. A hollow-core slab is by its low price always the financially the best option, regardless 

the amount of steel which is saved. The price of a floor-slab is dominant in such an extent that the savings in 

steel cannot compete. 

Using the boundary conditions which result from the feasibility studies, there are two variants designed. 

These variants are an answer to the found problem area. 

II 



Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

VOORWOORD 
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject 2013-2014 aan de faculteit Bouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven in de afstudeerrichting Building Technology. Het onderzoek wordt 

gedaan in opdracht van het afstudeeratelier 'Flexibility and adaptability in Building Technology' 

Dit onderzoek bouwt voor op het proefschrift van dr. ir. R. Gijsbers, genaamd 'Aanpasbaarheid van de 

draagstructuur' Veranderbaarheid van de drager op basis van gebruikerseisen in het kader van Slimbouwen. In 

dit proefschrift is de haalbaarheid en relevantie van een veranderbare draagstructuur onderzocht. Er is een 

methode ontwikkeld om aanpasbaarheidsoplossingen met elkaar te kunnen vergelijken, de comparatieve 

selectiemethode voor aanpasbaarheidsmaatregelen (CSA-methode). Hierin wordt een best fit gezocht vanuit 

het oogpunt van de gebruiker en vanuit de gevolgen voor/van de toegepaste bouwtechniek. Ook wordt de 

constructieve haalbaarheid onderzocht van een aanpasbare draagstructuur. Hierin wordt er onderzocht of een 

dragende kolom in een meerlaags gebouw uit het vaste stramien gezet kan warden, met als doel het reduceren 

van materiaalgebruik. Hieruit volgend is een ontwerp gemaakt voor een verplaatsbare kolom inclusief de 

verplaatsingsmethode. 

In dit onderzoek zal het haalbaarheidsonderwek gedaan door R. Gijsbers, warden voortgezet. Om de 

toepasbaarheid van de verplaatsbare kolom meer draagvlak te geven zal de focus warden gelegd op de huidige 

bouwpraktijk. Er zal dus een haalbaarheidsstudie warden verricht naar een aanpasbare draagstructuur waarbij 

er meer rekening wordt gehouden de huidige praktijk en gebruikte materialen en systemen. Ook zal hierop 

een on twerp of productontwikkeling vol gen om in te spelen op de gevonden problematiek. 

Ik wil graag mijn afstudeerbegeleiders; prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, dr. ir. R. Gijsbers, ir. R. Blok en 

ir. M.M.T. Dominicus bedanken voor de begeleiding tijdens het project. Met name de actieve begeleiding van 

Roel Gijsbers heeft me wegwijs gemaakt in het grate onderzoeksgebied. Verder wil ik mijn vrienden van 

vloer S; Luuk Alfrink, Simon Cox, Ruud van Knippenberg, Robin Konings en Ivo de Visser bedanken voor de 

mentale steun, in de vorm van dagelijkse lachbuien bij de soep en koffie. Als laatste bedank ik mijn familie 

voor alle steun in welke vorm clan ook. 
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1. Onderzoekskader 

I. I Probleemveld en doelstelling 

Flexibiliteit in de constructie: overdimensionering 

Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In de huidige bouwpraktijk wordt flexibiliteit van de constructie reeds toegepast. Meestal door het creeren van 

overcapaciteit en door het ontwerpen van grote overspanningen. Bij overcapaciteit is de veronderstelling dat 

door een overmaat van vierkante meters vioeroppervlakte en/of een overcapaciteit van het draagvermogen 

van de constructie de gebruiksmogelijkheden van het gebouw in de toekomst groter zijn. Het toepassen van 

grote overspanningen zorgt voor een grote mate van vrije indeelbaarheid van de plattegrond, door de beperkte 

aanwezigheid van kolommen of wanden in de plattegrond. Beide redeneringen zijn juist, echter voor deze 

maatregelen is een forse hoeveelheid extra materiaal nodig, met een grotere milieubelasting en hogere 

investering als gevolg. De vraag is echter of deze extra lasten verantwoord zijn indien de overcapaciteit of de 

vrije indeelbaarheid niet ten volle worden benut, en of er niet een efficientere oplossing kan worden 

gerealiseerd. 

Gebruiksflexibiliteit van de draagstructuur binnen de kaders van Slimbouwen 

Slimbouwen streeft onder andere een efficienter gebruik van materiaal en van gebouwvolume, in combinatie 

met comfort en gebruiksflexibiliteit na. In die zin is het zoeken van flexibiliteit in overdimensionering strijdig 

met de uitgangspunten van Slimbouwen. In dit onderzoek is daarom de vraag gesteld of dezelfde 

gebruiksflexibiliteit kan worden geleverd door de constructie, zonder excessief materiaal- en volumegebruik. 

( On-)mogelijkheden van de huidige verplaatsbare kolom 

Er is in het onderzoek van Gijsbers (2011) een ontwerp gemaakt voor de verplaatsbare kolom met daarbij de 

aansluitende constructie. In dit productontwikkelingsproces is er uitgegaan van een aantal grenzen van 

materiaal- en producttoepassing. Daardoor is het systeem beperkt tot toepassing van een beperkt aantal 

producten, aangaande vloertypen en profieltypen. Als er wordt gekeken naar het bestaande ontwerp en 

detailtekening zijn er een aantal zaken die meteen opvallen (p. 87, afb. 7.1). 

Ten behoeve van de gewichtsreductie zijn de aansluitingen en profielen ontworpen op infra+ 

vloertypen. Al is dit een zeer legitiem en slim product, het is relatief nog beperkt toegepast. 

Toepassing van de verplaatsbare kolom is dus afhankelijk van toepassing van de infra+ vloer. 

Wanneer meerdere vloertypen toepasbaar zouden zijn, kan dit meer draagvlak genereren om 

verplaatsbare kolommen toe te passen. 

Om deze vloeren op te kunnen leggen is gebruik gemaakt van de THQ-ligger (hoedligger). Deze 

ligger heeft positieve eigenschappen wat betreft de opleggingsmogelijkheid maar is daarentegen ook 

relatief zwaar. Ook is de ligger door de koker beperkt toegankelijk voor bevestiging en moet er extra 

maatwerk worden geleverd om de ligger geschikt te maken voor verplaatsbare kolommen. 



Toepassing 

Verplaatsbare kolommen in een draagconstructie worden nog niet toegepast in de huidige bouwpraktijk. 

Doordat de voorwaarden waaraan een gebouw en constructie moeten voldoen nog onderbelicht zijn, is het 

ook onduidelijk waar de kansen van toepassing liggen. Door de voorwaarden aan het gebouw duidelijker te 

formuleren kan worden bepaald waar deze kansen liggen en wat de kansen zijn. Door het systeem 

toegankelijker te maken en toepassing van verschillende constructie-elementen te vergroten, kan ook de 

mogelijkheid tot toepassing worden vergroot. 

Probleemstelling: 

"Verplaatsbare kolommen in een draagconstructie worden nog niet in de huidige bouwpraktijk toegepast, 

doordat de voorwaarden nog onderbelicht zijn" 

Doelstelling: 

"De haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie analyseren en dit gebruiken om 

verbeteringen aan te brengen, op basis van opgelegde randvoorwaarden " 



Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

1.2 Vraagstelling 

Uit het probleemveld en probleemstelling kunnen de onderzoeksvragen worden opgesteld. Hieruit luidt de 

hoofdvraag: 

Onder welke voorwaarden zijn verplaatsbare kolommen in een draagconstructie haalbaar in de huidige 

bouwpraktijk? 

Hierbij zijn vijf deelvragen opgesteld die betrekking hebben op de onderstaande facetten: 

1. Aan welke eisen moet een gebouw voldoen om verplaatsbare kolommen toe te kunnen passen? 

• Typologie 

• Constructiewijze 

• Marktpotentie 

2. In welke mate moeten verplaatsbare kolommen verplaatsbaar zijn, om voldoende ontwerpvrijheid 

van de plattegrond te bieden? 

• Gewenste verplaatsing 

• Liggeroverspanning 

• Vloeroverspanning 

• N aastgelegen kolommen 

3. Aan welke constructieve eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

• Constructief systeem 

• Constructieve eisen aan de ligger 

• Liggertype 

• Vloertype 

• Dimensionering 

• Eurocode 

4. Aan welke praktische eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

• Gewichtsreductie 

• Financiele haalbaarheid 

s. Aan welke bouwtechnische eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

• Detaillering 
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1.3 Methode 

Aan de gegeven onderzoeksvragen kunnen onderzoeksmethoden worden gekoppeld. Deze worden hieronder 

beschreven. 

1. Aan welke eisen moet een gebouw voldoen om verplaatsbare kolommen toe te kunnen passen? 

Deze vraag wordt beantwoord met behulp van een literatuurstudie. Door de bepaalde grenzen van de 

toepasbaarheid van de verplaatsbare kolom te vergelijken met in literatuur beschreven typologieen 

kan worden bepaald in welke typologieen de verplaatsbare kolom toepasbaar is. 

Met behulp van cijfers over de huidige gebouwenvoorraad kan worden bepaald in welke mate 

verplaatsbare kolommen kansrijk zijn. Hiermee kan de potentiele materiaalbesparing en 

kostenbesparing worden bepaald wanneer verplaatsbare kolommen in deze voorraad worden 

toegepast. 

2. In welke mate moeten verplaatsbare kolommen verplaatsbaar zijn, om voldoende ontwerpvrijheid 

van de plattegrond te bieden? 

Uit dee! 1 zal blijken in welke typologieen verplaatsbare kolommen toepasbaar zijn. Medestudenten 

met ervaring in ontwerpen worden onderworpen aan ontwerpexperimenten Er wordt een aantal 

programma's van eisen opgesteld die worden ingepast in de typologieen. Uit de experimenten wordt 

de wens om kolommen te verplaatsen vastgesteld. Hieruit zal ook blijken hoe veel verplaatsing 

gewenst is en of naastgelegen kolommen verplaatsbaar dienen te zijn. Ook wordt er data gebruikt uit 

het onderzoek van Gijsbers (2011). 

3. Aan welke constructieve eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

Het constructieve systeem zal warden gemodelleerd met behulp van een raamwerkprogramma (Scia 

Engineer). De resultaten worden getoetst aan Eurocode 3 - Staalconstructies. De kolommen worden 

getoetst op axiale druk en kniksterkte. De Jiggers worden getoetst op afschuiving, buiging, 

afschuiving in combinatie met buiging en vervorming. 

4. Aan welke praktische eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

Uit de dimensionering die volgt uit het raamwerkprogramma, kan het gewicht van de constructie 

bepaald worden. Hierdoor is het mogelijk om de gewichtsreductie per belastinggeval te analyseren. 

Hieruit kan weer worden bepaald wat <lit voor consequenties heeft voor de stichtingskosten van de 

constructie. 

5. Aan welke bouwtechnische eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

Er wordt een doorontwikkeling gedaan op een constructiesysteem met verplaatsbare kolommen. Uit 

voorgaande onderzoeksvragen volgen randvoorwaarden die de haalbaarheid van de verplaatsbare 

kolom bepalen. Deze zullen worden gei:mplementeerd in de bouwtechnische uitwerking. 
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1.4 Maatschappelijke relevantie 

In dit rapport worden de voorwaarden bepaald waaraan moet worden voldaan voor toepassing van 

verplaatsbare kolommen in een draagconstructie. De reden om een constructie met verplaatsbare kolommen 

toe te passen, geeft de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. 

Het verplaatsen van kolommen in een draagconstructie geeft vrijheid van indeling van de plattegrond. Een 

grote vrijheid van indeling geeft daarbij weer een grote variatie van mogelijk toepasbare gebruikerseisen wat 

de levensduur van het gebouw kan verlengen. 

Er wordt reeds getracht om een grote vrijheid van indeling van de plattegrond te bieden en daarmee de 

levensduur van het gebouw te verlengen. Dit wordt gedaan door overdimensionering en grote 

overspanningen zodat er weinig kolommen in de plattegrond voorkomen. Dit kost echter aanzienlijk meer 

materiaal clan wanneer er kleine overspanningen worden genomen. Door toepassing van verplaatsbare 

kolommen in een constructie met kleine overspanningen kan dus veel materiaal worden bespaard terwijl er 

een gelijke vrijheid van indeling is. Een materiaalbesparing heeft weer als consequentie dat de milieulast en de 

investeringskosten kunnen worden beperkt. Toepassing van verplaatsbare kolommen in een gebouw heeft 

daarom positieve invloed het overmatig materiaalgebruik wat in de huidige bouwsector veelal voorkomt. 

De voorwaarden die in dit rapport worden bepaald moeten een aanleiding bieden om verplaatsbare 

kolommen in een draagconstructie al clan niet toe te gaan passen in de huidige bouwpraktijk. Het geeft inzicht 

onder welke voorwaarden het een noodzaak om het concept toe te passen maar ook wanneer dit beter niet kan 

worden gedaan. 

1.5 W etenschappelijke relevantie 

De aanleiding om verplaatsbare kolommen toe te passen is het overmatig materiaalgebruik door het 

implementeren van flexibiliteit in de huidige bouwpraktijk. Met het anders toepassen van flexibiliteit in een 

draagconstructie door middel van verplaatsbare kolommen, wordt met name een maatschappelijk probleem 

verholpen . Er wordt onderzoek verricht naar de praktische problematiek en er wordt een praktische 

oplossing gegeven voor het probleem. 

Er wordt onderzoek verricht naar de wens van ontwerpers om kolommen te kunnen verplaatsen. Door middel 

van ontwerpexperimenten wordt vastgesteld wanneer het verplaatsen van kolommen voordelen biedt ten 

opzichte van een situatie waarbij geen kolommen verplaatsbaar zijn. Er wordt hiermee wetenschappelijk 

inzicht verkregen in de situatie wanneer een plattegrond voor een ontwerper als vrij indeelbaar wordt 

beschouwd. 

Ook wordt er inzicht verkregen in de krachten en spanningen die het verplaatsen van kolommen teweeg 

brengt. Dit gebeurt met behulp van modellering van de constructie in een raamwerkprogramma. Op basis van 

het inzicht in de spanningen in de constructie, kan met een praktische oplossing worden ingespeeld op de 

geanalyseerde problematiek. Dit alles kan worden gebruikt ter verbetering van het systeem. 

5 



1.6 Onderzoeksmodel 

( Gijsbers (2011) 

Literatuur 

Ontwerpexperiment 

Ontwerpexperiment 
R. Gijsbers (2011) 

Randvoorwaarden 
constructieve 
haalbaarheid 

I Modellering in 
l raamwerkprogramma 

Go/No Go 

Probleemstelling - Doelstelling 

Onderzoeksvragen - Onderzoeksmethodologie 

- - - - - - -BC-24oktober2013 

Toepassing in gebouwenvoorraad 

Randvoorwaarden 

Toepassing in draagstructuur 

Randvoorwaarden 

- - - - - - - TC-10april2014 

I 

Constructieve haalbaarheidsanalyse 

Randvoorwaarden 

Praktische haalbaarheidsanalyse 

'----------------1 Benaderingsformule gewicht 
I 

Financiele haalbaarheidsanalyse ) 
Randvoorwaarden 

-----·······-··----··-·······- ----·· ·-------·-·---- ·-- -----._ 

Bouwtechnische implementatie 

Gl - 9 september 2014 
Conclusies en aanbevelingen ) 

Ve rs lag 

- - - - - - - - - - - EC-16oktober2014 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

2. Toepassing in gebouwenvoorraad 

2.1 Inleiding 

De haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie is afhankelijk van variabelen op 

verschillende schaalniveaus. Daarom wordt er gestart met het bepalen van de haalbaarheid op gebouwniveau 

waarna er wordt ingezoomd tot op detailniveau van het gebouw. In dit hoofdstuk wordt er getracht om 

voorwaarden op te stellen waaraan een gebouw moet voldoen om verplaatsbare kolommen toe te kunnen 

passen. Met deze eisen kan een vergelijking worden gemaakt met de huidige bouwpraktijk. Er wordt met 

behulp van literatuur gekeken naar woon- en kantoortypologieen en in welke mate deze voldoen aan de 

randvoorwaarden van toepasbaarheid die in de volgende paragraaf worden gesteld. 

Wetend in welke gebouwen het concept toepasbaar is, kan er ook warden geschat wat de marktpotentie 

hiervan is. Met behulp van data met betrekking tot de eigenschappen van de huidige gebouwenvoorraad kan 

warden bepaald wat er aan materiaalbesparing mogelijk is wanneer verplaatsbare kolommen in de huidige 

markt worden toegepast. Daarvoor moet worden bepaald welk deel van de gebouwenvoorraad voldoet aan de 

randvoorwaarden voor toepassing. Er warden dus eerst randvoorwaarden voor toepassing opgesteld waarna 

woon- en kantoortypologieen hieraan warden getoetst. Daarna zal de huidige gebouwenvoorraad worden 

getoetst aan de woon- en kantoortypologieen. 
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2.2 Randvoorwaarden voor toepassing 

In het onderzoek van Gijsbers (2011) is de haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie 

reeds deels bepaald. Hieruit volgt een kader waar binnen toepassing van verplaatsbare kolommen in een 

draagconstructie technisch haalbaar is. Deze randvoorwaarden hebben met name betrekking op de 

technische haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie: 

De draagstructuur van het gebouw is opgebouwd uit een staakonstructie. 

Het productontwerp van verplaatsbare kolommen is gebaseerd op staalconstructies. Wanneer 

verplaatsbare kolommen worden toegepast, is de toepassing van een staalconstructie een vereiste. Dit is 

echter geen beperking voor toepassing in een bepaalde typologie. Constructies van woongebouwen 

worden veelal in beton gebouwd, terwijl een staalconstructie we! mogelijk is. 

Voldoet aan de reeds gemodelleerde grenzen met betrekking tot het aantal bouwlagen. 

Aantal cebouwlacen bij f(x}=l 

beukmoat Verplaatsing +/ - 0,3m Verplaatsing +/- 0,6m Verplaatsing +/- 0,9m 

y=3,6m 17 6' 7 
Woonfunctie y=S,4 m 22 10

1 
11 

=7,2 m 13 6' 6 -------
y=3,6m 12 8 161 

Kantoortunctie y=S,4 m 18 13 12 

y=7,2 m 9 7 4 
1 De waarden van deze gevollen liggen niet in de lijn der verwachting. De voorspelfing met behulp von een trendfijn door 
slechts vier datopunten zorgt ervoar dot het effect van ttn of twee punten die niet in lijn liggen, grote gevolgen kan hebben 
llOOr de uitkomst, die daardoor in twijfel getrokken kan warden. Doomoast moet bij het toekennen I/On profielen gekozen 
warden uit beschikbare handelsmaten. Het gevolg hieNOn kon zijn dat twee gebouwlagen nogenoeg hetzelfde gewicht 
kunnen hebben, telWij/ de optredende krachten we/ degelijlc versdlillen, in het ene gevol zol het profiel noodgedwongen 
overgedimensioneerd zijn. 

Tabel 2.1 - Aantal haa/bare gebouwlagen per functie, beukmaat en kolomverp/aatsing (Gijsbers, 2011) 

Zoals beschreven kunnen deze resultaten onnauwkeurig zijn, en in twijfel getrokken worden. Om de 

resultaten meer valide te maken, zullen er meerdere modellen gegenereerd moeten worden. Vanaf 

hoofdstuk 5 van <lit rapport zullen er ook duidelijkere grenzen worden gesteld aan het aantal 

bouwlagen. 

Het gebouw een regelmatige, rechthoekige structuur bezit. 

Een stramienen waarin meer clan twee richtingen zichtbaar zijn, die al clan niet loodrecht ten opzichte 

van elkaar staan, zal constructief gezien, eindeloze mogelijkheden opleveren. Dit wil niet zeggen <lat 

het onmogelijk is om verplaatsbare kolommen in een onregelmatig stramien toe te passen. Door het 

rechthoekige stramien aan te wenden, kan het aantal toepassingen worden ingekaderd en 

gegeneraliseerd. 

Stabiliteit aan een gebouwdeel wordt verleend op plaatsen waar geen verplaatsbare kolommen 

worden toegepast. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In een constructie met verplaatsbare kolommen worden de knopen aangenomen scharnierend te zijn. 

Daardoor is het op zichzelf een instabiele constructie. Er moet daarom een stabiliteitsvoorziening in 

het gebouw zijn opgenomen. Deze wordt echter buiten beschouwing gelaten. 
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2.3 Typologieen 

Deze paragraaf biedt verschillende inzichten in hoe in de literatuur typologieen warden omschreven en 

waarop deze zijn gebaseerd. Er zijn verschillende schaalniveaus waaraan een gebouwtypologie kan warden 

opgehangen, zijnde gebouwvorm en plattegrondindeling. Aan het eind van dit hoofdstuk zal blijken in welke 

typologieen verplaatsbare kolommen mogelijk toepasbaar zijn en van welk schaalniveau de toepasbaarheid 

afhankelijk is. 

2.3.1 Woningbouw 

In het boek van van Zwol (2009) worden diverse voorbeelden van woongebouwen uiteengezet. Hierin warden 

de typologieen voornamelijk ingedeeld als blokvorm. De omschrijving van de typologie is dus gebaseerd op 

het gebouwniveau. 

De blokvormen die warden omschreven zijn: 

Gesloten bouwblokken, 

Schijven en wanden, 

Torens, 

Geperforeerde blokken, 

Ensembles, 

Getrapte blokken, 

Groundscrapers en matplannen, 

Urban villa's, 

Blok.ken met complexe doorsneden. 

De bloktypologieen waarin de projecten kunnen worden herverdeeld zijn; 

Rijen, 

Matten, 

Urban villa's, 

Blok.ken in wand, 

Schijven, 

Blok.ken, 

Torens. 

Ongeacht het detail waarin de blokvormen warden omschreven, warden er weinig eigenschappen 

omschreven waaruit bepaald kan warden of verplaatsbare kolommen toepasbaar zijn in de draagconstructie. 

Wei wordt er een verdeling gemaakt met een ander schaalniveau, namelijk de ontsluitingstypologieen. Hierop 

wordt echter weinig in detail op ingegaan. De typologieen die warden omschreven zijn: 

Straat; 

Portiek; 

Portiek en lift; 

Galerij; 

Corridor; 

10 



Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Ontsluitingstypologieen 

In het artikel van Arts,Liebregts (2012) worden drie ontsluitingen voor het woongebouw omschreven met de 

bijbehorende eigenschappen: 

De ontsluiting, de ruimte met beperkingen 

In de gestapelde woningbouw zijn er in principe drie hoofdontsluitingen te onderscheiden: de portiek, de 

galerij en de corridor. Iedere ontsluiting heeft zijn eigen kwaliteit en mogelijkheden (2). 

De drie ontsluitingsprincipes hebben een specifieke kwaliteit en mogelijkheden: 

De corridor met een breedte van 2,2 m biedt de mogelijkheid om meer wooneenheden (bij gelijke vierkante 

meter gemeenschappelijke ruimte) te ontsluiten. In die zin is het een heel efficient ontsluitingsprincipe als er 

voldoende woningen mee ontsloten worden. Het nadeel is dat het wonen slechts op een gevel is gericht en dus 

sterk inpandig is gericht. De totale diepte van een dergelijk woonblok ligt tussen de 12,5 m en 18,5 m, 

afhankelijk van de grootte van de units. Bij dit ontsluitingsprincipe is er sprake van een grote mate van 

gemeenschappelijkheid, die in principe geschikt is voor 1-, 2-, en 3-kamerwoningen, afhankelijk van de 

beschikbare diepte. 

De verkorte galerij (3) kent wonen aan twee zijden toe en biedt zo meer mogelijkheden voor de inrichting 

van een woning. De kracht ligt in de beperkte diepte maat 8 m tot 14 m en de geringe mate van 

gemeenschappelijkheid. Het wonen is minimaal georienteerd op twee gevels/zijden of drie ter plaatse van 

hoeken. Deze ontsluiting is het meest geschikt voor 3-kamerappartementen en groepswonen. In andere 

situaties is de ontsluiting niet effectiefte benutten (ofwel duur). 

Portiekontsluiting, de traditionele ontsluiting van woongebouwen is vooral effectief bij woontorens ofwel 

stadsvilla 's. Het is als massa relatief fors circa 20 m bij 20 m. Het wonen richt zich hierbij op twee gevels 

(hoek). Ook hier is sprake van een beperkte mate van gemeenschappelijkheid. Het ontsluitingsprincipe is het 

meest geschikt voor 3-kamerwoningen en groepswonen. 

In dit artikel wordt een typologie omschreven door eigenschappen die betrekking hebben op de plattegrond 

van de gehele vloer van het woongebouw. Hieruit zijn de lengte, diepte en overspanningen van de 

draagconstructie van het gebouw te bepalen. Dit is van invloed is op de toepasbaarheid van de verplaatsbare 

kolom. Daarom wordt deze typologie-verdeling als bepalend beschouwd. 
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Draagstructuur woningbouw 

Wat opvalt is dat de draagstructuur van bijna alle meerlaagse woningbouw bestaat uit een betonconstructie. 

Hierbij overspannen de vloeren in de lengterichting van het gebouw. De vloeren worden opgelegd op 

dragende (woning scheidende) wanden. 

De draagstructuur die veel wordt toegepast in etagewoningen waarin veel repetitie van plattegronden en 

woningvolumes zichtbaar zijn, wordt omschreven in het boek van Barry (2003). Hierin is te zien, <lat de 

dragende wand de woning scheidt. De vloeren overspannen over de hele woning of een tussenliggende wand. 

concrete walls cas! 
monolithicaJly with floors 

balcony 
fron! cast 
with walls 
and floors 

Ajb. 2.1 - Vee/ toegepaste draagstructuur woningbouw (Barry, 2003) 

1~1J1111d .. -

Ajb. 2.2 - Opbouw draagstructuur (Boom, 2005) 

In het boek van Boom (2005) is de opbouw van een rij eengezinswoningen geschematiseerd. De opbouw van 

meergezinswoningen is enigszins overeenkomstig. Wat wel aangemerkt moet worden, is dat het 

binnenspouwblad zorgt voor stabiliteit. Deze stabiliteitsvoorziening kan ook in de woning worden 

aangebracht, zodat de gevels vrij in te delen zijn. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In het boek van van den Andel (2010) worden diverse woningplattegronden van meergezinswoningen 

geanalyseerd. In de plattegronden die geanalyseerd worden, is zichtbaar welke wanden dragend zijn. Hieruit 

kan ook worden opgemaakt hoe en over welke lengte de vloeren overspannen. 

Hier is te zien dat in de meeste gevallen de vloer de gehele woning overspant. Deze overspanning zal clan 

varieren tussen ±Sm-9m. Hierin is 7,2 een veel toegepaste overspanning. Toch zijn er ook situaties zichtbaar 

waarbij er in de woning een dragende wand wordt toegepast. Hierbij wordt de overspanning kleiner waarbij 

deze varieert tussen ±3m-sm. 

4,Bm 3 Om 
1 

3,9m 5,lm 

Eroflots-Rotterdom-R.H. Fledderus Molenwijk-Amsterdom-K. Geerts Bijlmermeer-Amsterdom-Kromhout & Groel 

Afb. 2.3 - Voorbeelden inde/ing galeriiflat 

5,1m S,lm 5,lm i,trn 5,lm S,lm 

Corrlngham-Londtn-Ktnntth Frompton/DouglaJ Sttplltn & PotTMrs 

Afb. 2.4 - Voorbeeld corridorjlat 
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Woningplattegrond 

Afb. 2.5 - Toepassing op schaalniveaus 

Over het algemeen kan worden gesteld dat toepassing van verplaatsbare kolommen betrekking heeft op het 

schaalniveau van de globale vloerindeling. Het ontsluitingsprincipe van het gebouw zit op een zelfde 

schaalniveau. De draagstructuur die werkelijk wordt toegepast is ondergeschikt omdat het altijd mogelijk is de 

draagstructuur in een staalskelet uit te voeren. Er wordt daarom uitgegaan van de drie ontsluitingsprincipes 

die worden beschreven in het artikel van Arts, Liebregts (2012). De beschreven gebouwdieptes en 

overspanningen worden hieruit overgenomen. 

Wanneer deze ontsluitingstypolgieen voldoen aan de vooraf gestelde eisen met betrekking tot structuur, 

aantal bouwlagen en stabiliteit, kunnen verplaatsbare kolommen in alle drie de typen worden toegepast. In 

paragraaf 2.3 zaJ er verder worden onderzocht op welk dee! van de markt dit van toepassing is. De dimensies 

van woongebouwen wordt geschematiseerd in bijlage 1. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

2.3.2 Kantoorgebouwen 

In kantoorgebouwen zijn in mindere mate echte typologieen herkenbaar dan in woongebouwen. Dit komt 

door de grote verscheidenheid aan programma's die door de klant wordt gevraagd. 

"Although there are no universal prototypes or formulas for responding to a client's specific needs or to local 

influences such as climate, culture, codes, or construction methods, the fundamental elements that need to be 

considered in every office building are identical." (Katz, Kohn 2002) 

In plaats van dat er op typologieen wordt beoordeelt, zal er gekeken warden naar 10 ontwerpbeslissingen 

volgens Katz, Kohn (2002) 

Core configuration 

1. Center core building (in high-rise structures) 

2. Side core building 

3. Multicore building (in low rise buildings) 

Floor plate 

1. Leasing depth 

2. Planning modules 

Floor-to-floor height 

1. The intended finished ceiling height 

2 . The depth of a raised floor 

3. The air delivery system 

4. The ceiling system 

s. The sprinkler system 

6. Tolerance for deflection 

Exterior wall system 

Elevators and mechanical systems 

Structural systems 

1. Steel or concrete 

2. Column size and place 

3. Core 

4. Structural grid 

Code conformance 

Parking and loading 

Area schedule 

Cost and schedule 

Hierin zijn enkele schaalniveaus te onderscheiden. Core configuration heeft voornamelijk betrekking op het 

gebouwniveau. Floor plate heeft betrekking op de globale indeling van de plattegrond. 
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Indeling en draagconstructie 

In het boek van Verburg (2005) warden enkele gestandaardiseerde indelingen voor kantoorgebouwen in 

staalconstructies beschreven. Hierbij warden de constructies beschreven, passend bij de gebruikelijke 

indeling. 

Ajb. 2.6 - Indelingen kantoortypologieiin (Verburg, 2005) 

De draagstructuren in combinatie met de kantoorindelingen staan geschematiseerd in bijlage 2. Uit de 

indelingen in combinatie met draagstructuren volgen de gebouwdiepte, overspanningen en aantal rijen 

middenkolommen. Hieruit kan warden bepaald of verplaatsbare kolommen in het gebouw toepasbaar zijn. 

Omdat al deze indelingen een rechthoekige structuur bezitten kan warden gesteld dat verplaatsbare 

kolommen in deze indelingstypologieen toepasbaar zijn, mits wordt voldaan aan de andere vooraf gestelde 

randvoorwaarden. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

2.3.3 Uitwisselbaarheid van functie 

De dimensies van woongebouwen en kantoorgebouwen kunnen met elkaar worden vergeleken. Hierin zijn 

een aantal overeenkomsten zichtbaar. Gelijkenissen in dimensies van indelingen en typologieen kunnen 

uitwisseling van functie opleveren en daardoor meer flexibiliteit van indeling. In het volgende schema worden 

de gelijkenissen tussen woontypologieen en kantoortypologieen getoond. 

Cellenkantoor 

I I 
b 

I ' 
..,1 1 I --·· 5.4·9,0rTI 

1ptnnln&(A) 

I ~ I 
~ 

Gt..._ 

Woona•bouw met porti•k-/g•l•rijontsluitlng d\f!Pt• 10,&-llm 

I t I 
lA1+A1) 

I I I 
•i"I 

UQ:•t· 

I 
b I .............. ) ,6-7.2m 

I (0) 

Gobouw· I I 
diepte 9.14.,, I I 

I.Al I I 
I ''• ~· 

Vlorl'OYet'- I I I I ... ,.,,,,. '"'"' ~ ~ ~ • 
(b) I I r-·~· I 

; ' ..,1 I --1,6-7,l m 

""""""'') I I I I - --· otx>uwdloptts (Arts,Liobregts, 2011) en vloerovtrspanningen (Andel, et al., ... I 
I 

I -" 7.2-14,4.m 
2010) I I I {,l,,1tA.i) 

"I i ~ I ~ ~ I vi-. 
I ~nnlnf. 1 5,4·9,~ 

l---'~. I (b) i 

G 

I I 

·-
(Verburg, 1005) 

Afb. 2. 7 - Uitwisselbaarheid van functie 

In atbeelding 2.7 is zichtbaar dat een woongebouw dat door een portiek of galerij ontsloten wordt, dezelfde 

dimensies kan hebben als een cellenkantoor. Er is zichtbaar dat het bereik van gebouwdieptes en 

vloeroverspanningen veel overlap vertonen. Als het woongebouw in een stalen kolommenstructuur wordt 

gebouwd, en daardoor vrij indeelbaar is, is het mogelijk dat de functie van tussen woongebouw met portiek

/galerijontsluiting kan wisselen met een cellenkantoor. Doordat de verkeersruimte over de lengte loopt en 

oneindig Jang elem en ten kan schakelen, is de functie dus voornamelijk afhankelijk van de gebouwdiepte . 

-- ............. -
Ajb. 2.8 - Uitwisselbaarheid van functie 
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Ajb. 2.9 - Uitwisselbaarheid van fanctie 
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Dit is ook zichtbaar bij woongebouwen die worden ontsloten door een corridor en kantoorgebouwen met een 

cocon- of combinatieindeling. Door het gebruik van twee rijen middenkolommen kan een diepte worden 

bereikt die ongeveer gelijk is aan die van een woongebouw waarin de woningen rug-tegen-rug zijn gesitueerd. 

De woningen hebben een beperkte diepte doordat er maar aan een zijde daglichtinval mogelijk is. De totale 

gebouwdiepte ligt tussen de 13,2m - 26,4m, terwijl de totale gebouwdiepte van het cocon-/combinatiekantoor 

ligt tussen de 16,2m - 27m. 

Ajb. 2.1 o - Uitwisselbaarheid van fanctie 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

De overspanningen in lengterichting van het gebouw lijken minder van invloed te zijn op de 

uitwisselbaarheid van de functies. Andere factoren van toepasbaarheid zijn athankelijk van de diepte en van 

de lengte (zoals daglicht). Daarbij is de lengte meer variabel door repetitie van het geschematiseerde 

gebouwdeel. 

Met betrekking tot de toepasbaarheid van verplaatsbare kolommen in woningtypologieen kan er worden 

gesteld, dat verplaatsbare kolommen toepasbaar zijn in meergezinswoningen, wanneer deze in een 

rechthoekige en regelmatige staalconstructie warden gebouwd, en er een of meer rijen middenkolommen 

warden toegepast. Ook moet er een stabiliteitsvoorziening in beide richtingen in het gebouw aanwezig zijn. 

Dit is mogelijk in woongebouwen met galerij-, portiek- of corridorontsluiting. 

Verplaatsbare kolommen zijn toepasbaar in kantoortypologieen wanneer een kantoorgebouw is gebouwd in 

een rechthoekige en regelmatige staalstructuur en er een of meer rijen middenkolommen worden toegepast. 

Dit is mogelijk in kantoorgebouwen met een cellenkantoor indeling en cocon- kantoor indeling. Wat wel 

aangemerkt moet warden, is dat wanneer er kolommen in de open ruimte staan deze vaak minder hinderlijk 

zijn. Dit maakt het verplaatsen van kolommen dus minder zinvol. 

De galerijtlat of portiekflat is uitwisselbaar met de indeling van het cellenkantoor. De corridorflat is 

uitwisselbaar met het coconkantoor. Bij de galerijtlat/portiektlat en het cellenkantoor ligt het overlapgebied 

van gebouwdiepte tussen de 10,Sm en 14m. Bij de corridorflat en coconkantoor ligt het overlapgebied van 

gebouwdiepte tussen 12,Sm en 18,Sm. Het uitwisselbaar gebouw moet dus een gebouwdiepte bezitten die 

tussen deze waarden zit. Dit betekent ook dat tussen de 12,Sm en 14m alle indelingen mogelijk zijn. 
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2.4 Marktpotentie 

In §2.3.1 is geconstateerd <lat verplaatsbare kolommen toepasbaar zijn in meerlaagse woongebouwen of 

gebouwdelen met een galerij-, portiek-, of corridorontsluiting mits er wordt voldaan aan de vooraf gestelde 

randvoorwaarden genoemd in §2.2. In §2.3.2 is geconstateerd <lat verplaatsbare kolommen toepasbaar zijn in 

kantoorgebouwen met een cellen- of coconindeling, mits er wordt voldaan aan de vooraf gestelde 

randvoorwaarden. Met de kennis over de toepassing in een gebouwtypologie in combinatie met cijfers en 

eigenschappen van de huidige gebouwenvoorraad, kan warden bepaald wat de marktpotentie van 

verplaatsbare kolommen is. 

In bijlage 3 is een calculatie gedaan, waarin de potentiele markt voor toepassing van verplaatsbare kolommen 

in de huidige meerlaagse woningvoorraad wordt bepaald. Hieruit blijkt <lat wanneer verplaatsbare kolommen 

zouden warden toegepast in de geselecteerde voorraad van meerlaagse woongebouwen, er een totale massa 

kan warden bespaard van 8,3% tot 18% van de totale massa van de meerlaagse woningbouw. Dit komt neer op 

ongeveer 7,5 miljoen tot 16,3 miljoen ton materiaal. 

In bijlage 4 is gecalculeerd wat de potentiele markt voor toepassing van verplaatsbare kolommen in de huidige 

kantorenvoorraad is. Hieruit blijkt <lat wanneer verplaatsbare kolommen warden toegepast in de geselecteerde 

voorraad kantoorgebouwen, er een massa kan warden bespaard van 7,4% tot 22,2% van de massa van de 

totale kantorenvoorraad. Dit komt neer op 2,8 miljoen tot 8,4 miljoen ton materiaal. 

Dit betekent <lat er bij de meerlaagse woningbouw en kantorenbouw, een aanzienlijke materiaalbesparing 

mogelijk is door licht te construeren en gebruikt te maken van bet flexibel constructiesysteem. Daar komt nog 

bij <lat er al een groot dee! is ingekaderd en de mogelijkheid van toepassing wellicht nog veel grater is. 
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2.5 Conclusie 

In <lit hoof dstuk zijn er randvoorwaarden opgesteld waaraan een gebouw moet voldoen om verplaatsbare 

kolommen toe te kunnen passen. Hiermee is getracht toegepaste gebouwtypologieen te toetsen aan deze 

vooraf gestelde eisen. Door te kijken naar verschillende schaalniveaus waaraan een typologie wordt 

opgehangen, kan warden gesteld dat mogelijke toepassing van verplaatsbare kolommen afhankelijk is van het 

schaalniveau globale plattegrondindeling en ontsluitingsprincipe. Het veelal toegepaste constructieprincipe is 

ondergeschikt aan de indelingstypologie doordat er bij toepassing van een staalskelet alle indelingen mogelijk 

zijn. 

Er zijn indelingstypologieen voor woongebouwen en kantoorgebouwen vastgesteld waarin verplaatsbare 

kolommen toepasbaar zijn, mits er wordt voldaan aan de overige randvoorwaarden waarop deze indelingen 

geen betrekking hebben. Voor woningbouw zijn dit meerlaagse gebouwen met galerij-, portiek- en 

corridorontsluiting. Voor kantoorgebouwen zijn dit gebouwen met een cellen-, of coconindeling. Met de 

eigenschappen van de indelingstypologieen is de uitwisselbaarheid van gebouwfunctie onderzocht. Aan de 

hand van de indelingstypologieen en eigenschappen van de gebouwenvoorraad is de marktpotentie van de 

verplaatsbare kolom benaderd. 

Op basis van de indelingstypologieen en bijbehorende programma's van eisen zullen er in hoofdstuk 3 

randvoorwaarden warden bepaald, waaraan een draagconstructie moet voldoen om voldoende 

indelingsvrijheid van de plattegrond te bieden. De indelingstypologieen warden gei'mplementeerd in een 

ontwerpexperiment van plattegronden. Hiermee zal warden bepaald bij welk stramien het gewenst is om 

kolommen te verplaatsen en welke verplaatsingsafstand er clan gewenst is. 
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3. Toepassing in de draagconstructie 

3.1 Inleiding 

Zoals beschreven in het probleemveld (§1.1) wordt indelingsvrijheid reeds bereikt door een groot raster te 

nemen waarin, in verhouding weinig kolommen voorkomen. Dit heeft als consequentie, dat met name de 

liggers erg zwaar warden. De constructie wordt daarmee zwaarder clan als er meerdere kolommen warden 

toegepast. Verplaatsbare kolommen in een draagconstructie hebben als doel, het bieden van een grote vrijheid 

van indeling van de plattegrond. Door een kleiner stramien te nemen, wordt materiaal bespaard. Daarom 

wordt in dit hoofdstuk onderzocht wat de maximale stramienafmetingen zijn bij verplaatsing van kolommen 

en over welke afstand deze verplaatsbaar moeten zijn om voldoende ontwerpvrijheid van de plattegrond te 

kunnen bieden. Dit wordt gedaan aan de hand van ontwerpexperimenten die hierna statistisch warden 

geanalyseerd. 

In het onderzoek van Gijsbers (2011) is reeds, met behulp van ontwerpexperimenten, onderzocht bij welke 

kolomdichtheden het gewenst is om kolommen verplaatsbaar te maken en over welke afstand deze 

verplaatsbaar dienen te zijn. In dit onderzoek is er echter geen rekening gehouden met de plaats van de 

kolommen ten opzichte van elkaar. In de modellering van de constructie is er uitgegaan van een verplaatsbare 

kolom tussen twee niet verplaatsbare kolommen. Omdat het verplaatsen van een kolom mogelijk nog een 

beperking is van de vrije indeelbaarheid van de plattegrond, wordt er gefocust op de wens van het verplaatsen 

van naastgelegen kolommen. 
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Afb. 3.1 -Geen naastgelegen verplaatsbare kolommen Afb. 3.2 -5 paren naastgelegen kolommeri 

In het experiment van Gijsbers (2011) werd aan studenten met ontwerpervaring gevraagd een gegeven 

programma van eisen in te passen in een open plattegrond. De plattegronden hebben stramienen met 

verschillende kolomdichtheden. De studenten zijn geenqueteerd en de plattegronden geanalyseerd. Uit een 

statistische analyse van de verkregen data is gebleken dat bij een stramien van S,4x6,0 meter het een 

meerwaarde is om kolommen te verplaatsen. Een verplaatsingsafstand van 1,2 meter biedt voldoende 

indelingsvrijheid. In dit onderzoek wordt de uitvoering van het experiment overgenomen van het onderzoek 

van Gijsbers (2011). Er zijn echter wel enkele veranderingen aangebracht. Dit komt aan bod in de volgende 

paragraaf. 
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3.2 Ontwerp van het experiment 

3.2.1 Uitvoering 

Het experiment wordt uitgevoerd door 8 mede masterstudenten met ervaring in ontwerpen en meer specifiek, 

in plattegronden tekenen. Zij zullen ieder 3 willekeurig gekozen plattegronden intekenen op basis van het 

gegeven programma van eisen. Er is een tijdslimiet van 20 minuten voor het voltooien van de opdracht, welke 

volgt uit het onderzoek van Gijsbers (2011). 

Alvorens het experiment van start gaat worden er enkele vragen gesteld over de verwachting van de 

moeilijkheidsgraad van de opdracht. Na het experiment worden de studenten ondervraagd over hun 

bevindingen met betrekking tot de moeilijkheidsgraad en de tevredenheid over hun resultaat. 

De ingetekende plattegronden worden geanalyseerd en beoordeeld op het aantal knelpunten. Daarbij wordt 

bepaald in hoeverre de opdracht voltooid is door te kijken naar het aantal niet ingepaste ruimtes, het aantal 

niet behaalde vierkante meters voor een ruimte, de niet behaalde minimale ruimte-eisen, niet behaalde 

ruimtelijke relaties en de niet behaalde hoeveelheid vereiste daglicht. Daarnaast wordt er gekeken naar het 

aantal hinderende kolommen in de ruimte en wat er aan kolommen verplaatst moet worden om de 

knelpunten te voorkomen. Hieruit kan worden bepaald in hoeveel gevallen het gewenst is om naastgelegen 

kolommen te verplaatsen. 

3.2.2 Typologieen 

In het experiment van Gijsbers (2011) is uitgegaan van een ontsluitingstypologie voor alle programma's van 

eisen. Hierin is gebruik gemaakt van een ontsluiting in de kern van het gebouw. 
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Afb. 3.3 - Basisplattegrond - (Gijsbers, 2011) - Typologie 1 

Op basis van de conclusies in hoofdstuk 2 wordt er in dit experiment bij de woningbouw typologie uitgegaan 

van een galerijontsluiting waarbij er daglicht vanuit twee zijden binnen kan treden. Er wordt van uitgegaan 

dat de verticale ontsluiting op de zelfde plaats uitkomt bij het kantoorgebouw en bij het woongebouw, zodat 
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de functies uitwisselbaar kunnen zijn. In tegenstelling tot de galerij moet de verkeersruimte bij het 

kantoorgebouw uitkomen in de lengteas van het gebouw, waardoor schakels van de cellenkantoor

' elementen' hieraan gekoppeld kunnen worden. Door dit aan te nemen kunnen er meerdere gebouwen en 

gebouwdelen worden gegeneraliseerd. 
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Ajb. 3.4 - Basisplattegrond woningbouw - Typologie 2 Ajb. 3,5 - Basisp/attegrond kantorenbouw- Typologie 2 

Voordat het experiment met medestudenten heeft plaatst gevonden, is eigenhandig geprobeerd om de 

plattegronden in te vullen. Hierin is ook het kantoorgebouw met cocon-typologie meegenomen. De ervaring 

was dat, doordat de kolommen in de plattegrond vaak in de gemeenschappelijke ruimte vallen, deze als niet 

hinderend worden ervaren. Om meer betrouwbare informatie uit de verkregen plattegronden te verkrijgen, is 

daarom het aantal programma's van eisen ingekaderd en is de cocontypologie niet meegenomen in het 

experiment. 

3.2.3 Stramienen 

In het rapport van Gijsbers (2011) zijn stramienen onderzocht met afmetingen van 7,2 m x 5,4 m tot 2,7 x 

2,7m. In deze gevallen liggen de kolomdichtheden tussen de 38,9 m2/kolom en 7,8 m2/kolom. Hieruit is 

gebleken dat de meerwaarde van het verplaatsen van kolommen toeneemt naarmate de kolomdichtheid hoger 

wordt. Ter indicatie; het omslagpunt waarbij het een meerwaarde is om kolommen te verplaatsen is een 

kolomdichtheid van 31,2 m2/kolom, wat neerkomt op een stramien van 5,6 x 5,6 m. Omdat het nog minder 

voorkomt om naastgelegen kolommen te verplaatsen, worden de stramienen gekozen met een nog hogere 

kolomdichtheid. 

I Onderzoeksgebied R. Gijsbers 

lo ndenoeksgebied w. Trines 
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De rasters die worden onderwcht zijn te zien in de volgende tabel: 

Aantal vrije kolommen lengte Overspanning lengte (mm) Aantalvrije kolommen diepte Overspanning diepte (mm) Kolomdichtheid 

1. 3 2700 4 3000 8,1 m2/Kolom 

2. 3 2700 3 3600 10,l m2/Kolom 

3. 2 3600 3 3600 13,5 m2/Kolom 

4. 2 3600 2 4500 18,0 m
2/Kolom 

Tabel J.l Stramienen 

3.2.4 Programma's van eisen 

Het programma van eisen wordt overgenomen uit (Gijsbers, 2011). Omdat de ingepaste typologie anders is, is 

er ook een kleine verandering in het programma van eisen aangebracht. 

In het programma van eisen voor woningbouw wordt er een verandering aangebracht met betrekking tot de 

ontsluiting. In plaats van ontsluiting via de portiek warden de woningen ontsloten aan de reeds geplaatste 

galerij. In het kantoorgebouw wordt er een verandering aangebracht in de verkeersruimte. Deze begint ter 

plekke van de galerijontsluiting en eindigt in de as, aan de andere zijde van het gebouwdeel. De gevraagde 

programma's van eisen zijn opgenomen in bijlage s. 

3.2.5 Data-analyse 

De verkregen data uit de plattegrondstudies worden geanalyseerd. Hieruit zal informatie volgen die geldt als 

afbakening voor de analyse van de constructieve haalbaarheid (Hoofdstuk 4). De informatie die uit de 

plattegronden is af te leiden, heeft betrekking op de relevantie van het verplaatsen van naastgelegen 

kolommen. De vraagstellingen en de bijbehorende analyses worden gedaan volgens bijlage 6 

Aanvullende data 

Doordat het aantal steekproeven (n=20) relatieflaag is, zullen eventueel significante verschillen mogelijk niet 

zichtbaar zijn. Daardoor wordt er ook gebruik gemaakt van de experimenten uit het onderwek van Gijsbers 

(20ll). Hierin bedraagt het aantal bruikbare steekproeven (n) 36. Bij 20 hiervan zijn de betreffende 

programma's van woningbouw en kantorenbouw ingepast. 

In dit onderzoek zijn dezelfde programma's van eisen ingepast als in het onderwek van Gijsbers (2011), maar 

in een andere typologie. Hierdoor kunnen de gegevens niet zondermeer worden gecombineerd. De gegevens 

zullen dus eerst onafhankelijk van elkaar geanalyseerd worden. 

Betrouwbaarheid 

In het onderzoek van Gijsbers (20ll) waarin de respondenten viermaal de plattegrondstudie verrichtten, 

bleek dat de respondenten in de eerste poging nog onvoldoende geoefend waren in de voltooiing van de 

opgave. Na de derde poging werd er juist een inmiddels ontwikkelde true toegepast waardoor het eenvoudig 

werd. Dit maakt dus de eerste en de laatste poging minder betrouwbaar. Daarom warden alleen de tweede en 

derde poging als betrouwbaar verondersteld. 
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In dit onderzoek hebben de respondenten maximaal 3 plattegronden getekend. Door het beperkte aantal 

warden deze elk onafhankelijk beoordeeld op betrouwbaarheid. Omdat het aantal respondenten en daardoor 

het totaal aantal experimenten (n=40) nog steeds laag is worden er geen overschrijdingskansen gegeven. Deze 

zijn weinig zeggend. De uitkomsten van de experimenten moeten dus worden beschouwd als indicatie maar 

er kunnen geen uitspraken warden gedaan over de significantie. 
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3,3 Resultaten 

3,3.1 Verschillen tussen typologieen en functies 

De data uit Gijsbers (2011) en de verkregen data uit de 

experimenten worden met elkaar vergeleken. Omdat de 

programma's van eisen van beide onderzoeken zijn 

ingepast in een andere typologie, moeten de data 

onafhankelijk van elkaar worden geanalyseerd. In beide 

onderzoeken is er een programma van eisen voor 

woonfunctie en kantoorfunctie onderzocbt. Ook de 

verscbillen tussen de functies worden geanalyseerd. 

Data 

/ ""' Typologie 1 

[R. Gijsbers] 

- Woonfunctie (N=lO) 
- Kantoorfunctie(N=lO) 

Typologie 2 
[W.Trines] 

- Woonfunctie(N=12) 
- Kantoorfunctie(N=B) 

Ajb. 3.6 - Splitsing van variabelen - Volgens §3.2.2-3.2.5 

In grafiek 3.2 is bet gemiddeld aantal gewenste verplaatsbare kolommen uitgezet per functie en typologie. Er is 

zicbtbaar dat er een minimaal verscbil is tussen bet woonfunctie en kantoorfunctie in typologie 1. Bij beiden 

komen gemiddeld 2,4 verplaatsingen per experiment voor. Bij typologie 2 zijn er grotere verscbillen 

zicbtbaar. Bij woonfunctie is bet gemiddelde voorkomen 2,0 verplaatsingen per experiment en bij 

kantoorfunctie 0,5 verplaatsingen per experiment. Er zijn ook duidelijke verscbillen zicbtbaar tussen typologie 

1 en typologie 2. Bij een woonfunctie is bet gemiddelde aantal verplaatsingen bij typologie 2 0,4 lager dan bij 

typologie 1. Bij een kantoorfunctie is bet gemiddeld aantal verplaatsingen bij typologie 2 1,9 lager dan bij 

typologie 1. 
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Grafiek 3.2 - Gemiddeldefrequentie van 

verplaatsen van kolommen per typologie en functie 
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Grafiek 3.3 - Gemiddelde frequentie van verplaatsen van 

naastgelegen kolommen per typologie en functie 

In grafiek 4.3 is bet gemiddeld aantal voorkomens van naastgelegen kolommen opgenomen, die verplaatsbaar 

gewenst zijn. Hierin is eenzelfde trend zicbtbaar als bij bet gemiddeld aantal verplaatsbare kolommen. Er is 

ecbter wel een groter verscbil zicbtbaar tussen woon- en kantoorfunctie bij typologie 1. Hier is zicbtbaar dater 
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bij woonfunctie gemiddeld 0,7 minder voorkomens per indeling zijn. Dit in tegenstelling tot typologie 2 

waarbij het aantal voorkomens bij woonfunctie gemiddeld 0,3 hoger is. 

Ongeacht de kolomdichtheid kan er dus worden gesteld dat bij typologie 1 gemiddeld 2,4 verplaatsbare 

kolommen gewenst zijn en dater 1,5 keer per indeling naastgelegen kolommen verplaatsbaar dienen te zijn. 

Bij typologie 2 zijn gemiddeld 1,3 kolommen verplaatsbaar gewenst en er zijn 0,3 keer per indeling 

naastgelegen kolommen verplaatsbaar gewenst. 

De lage waarden bij typologie 2 ten opzichte van typologie 1 zijn enigszins opmerkelijk aangezien er bij 

typologie 1 naar veel lagere kolomdichtheden is gekeken. De verwachting is juist dat er bij een hogere 

kolomdichtheid meer verplaatsingen zullen zijn. De verschillen tussen de typologieen kunnen verschillende 

oorzaken hebben. Een mogelijke oorzaak is de moeilijkheid van het programma van eisen. In met name de 

kantoorfunctie in typologie 2 zijn dusdanig weinig verplaatsingen gewenst dat dit programma van eisen 

eenvoudiger is in te passen in de gegeven plattegrond. Andere oorzaken van de verschillen tussen typologie 1 

en typologie 2 kunnen verklaart worden doordat er in de verschillende experimenten meer of minder 

voorkennis is gegeven bij het laten invullen van de opdracht. Ook de interpretatie van de resultaten kan een 

factor zijn in de uiteindelijke data-analyse. 

3.3.2 Samenhang met kolomdichtheid 

Ter afbakening van de analyse voor constructieve haalbaarheid (hoofdstuk 4) moet worden onderzocht bij 

welke Jigger- en vloeroverspanningen het zinvol is om naastgelegen kolommen te verplaatsen. Dit gebeurt 

door de samenhang tussen kolomdichtheid en naastgelegen verplaatsbare kolommen te bepalen. 

De samenhang tussen het aantal naastgelegen verplaatsbare kolommen en de kolomdichtheid kan worden 

bepaald met behulp van regressie. De regressie kan verschillende gedaanten hebben. Er wordt nagegaan of de 

regressie een lineair of een kwadratisch verband beschrijft. De verschillende typologieen en functies worden 

bij elkaar genomen omdat anders het aantal steekproeven te klein wordt om hier bruikbare resultaten uit te 

halen. 

Er wordt aangenomen dat het zinvol is om naastgelegen kolommen te verplaatsen als het gemiddeld 

voorkomen van het verplaatsen van naastgelegen kolommen in de experimenten groter is dan 1. In grafiek 

3.4 is met behulp van regressie het snijpunt bepaald. Hieruit blijkt dat ongeacht de gedaante van de regressie, 

het snijpunt ongeveer ligt op 11,5 m2 per kolom. Dit komt neer op een stramien van 3,3x3,3m. 
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Grafiek 3.4 - Aangenomen regressie van verband tussen 

aantal naastgelegen verplaatsbare kolommen en 

kolomdichtheid 

De significantie van het resultaat is laag (0,11 ). Gezien de kleine steekproefomvang per typologie en functie is 

<lit weinig zeggend. Om meer zekerheid te krijgen van de juistheid van de gevonden waarden wordt er oak de 

samenhang tussen kolomdichtheid en het totaal aantal gewenste verplaatsbare kolommen geanalyseerd. 

Hierna wordt een analyse verricht naar de samenhang tussen het totaal aantal gewenste verplaatsbare 

kolommen en het aantal naastgelegen verplaatsbare kolommen. 

Oak hier kunnen verschillende regressies warden uitgevoerd die het verband geven tussen gewenst aantal 

verplaatsbare kolommen en aantal naastgelegen kolommen. Het omslagpunt waarbij het verplaatsen van 

naastgelegen kolommen een meerwaarde is, wordt vastgesteld op y<l. 

In bijlage 8, tabel 8.2 en grafiek 8.2 is het verband bepaald tussen het totaal aantal verplaatsbare kolommen en 

het aantal naastgelegen verplaatsbare kolommen. Hieruit blijkt <lat wanneer er naastgelegen kolommen 

verplaatsbaar gewenst zijn, er gemiddeld 2 tot 3,1 kolommen in de plattegrond verplaatsbaar gewenst zijn. Het 

kwadratisch verband lijkt het beste de relatie te beschrijven. 

Er wordt aangenomen <lat het voorkomt <lat de verplaatsbare kolommen naastgelegen zijn, als er in totaal 2 tot 

3,1 kolommen in de plattegrond verplaatsbaar zijn. Het omslagpunt kan warden bepaald door het aantal 

gewenste verplaatsbare kolommen uit te zetten tegen de kolomdichtheid. Hier wordt oak naar de 2 soorten 

verbanden gekeken. In bijlage 8, tabel 8.3 en grafiek 8.3 is het verband bepaald tussen het totaal aantal 

verplaatsbare kolommen en de kolomdichtheid. Oak hier lijkt een kwadratische verband het beste de relatie te 

beschrijven. De ondergrens (l0,68<x<ll,7) komt redelijk overeen met de vergelijkingen van samenhang 

tussen de kolomdichtheid en het aantal naastgelegen kolommen verplaatsen. De kolomdichtheid van 11,7 

m2/kolom komt neer op een stramien van 3,4X3,4m. 
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Omdat er uit de twee verschillende bepalingsmethoden verschillende resultaten blijken, zal er worden 

uitgegaan van de ondergrens van de resultaten. Hieruit is gebleken dat het aan te bevelen is om bij een 

kolomdichtheid hoger clan 12,6 m2/kolom naastgelegen kolommen te verplaatsen. Dit levert een stramien van 

3,5X3,5m. Omdat er wordt uitgegaan van veelvouden van 0,3m wordt het maximale stramien van 3,6x3,6m 

genomen. 

3.3.3 Verschillen in verplaatsing 

In het onderzoek van Gijsbers (2011) is geconcludeerd dater een kolomverplaatsing van 1,2 meter nodig is 

wanneer deze tussen twee vaste kolommen worden verplaatst. Er wordt verwacht dat er minder verplaatsing 

nodig is als naastgelegen kolommen worden verplaatst clan wanneer een enkele kolom tussen twee vaste 

kolommen wordt verplaatst. Daardoor wordt er in de plattegrondstudies onderzocht met welke hoeveelheid 

de kolommen verplaatst moesten worden. Er wordt een scheiding gemaakt tussen kolommen die enkel tussen 

vaste kolommen staan en verplaatsbare kolommen met naburige verplaatsbare kolommen. 

In grafiek 3.5 zijn de spreidingen van de afstanden van kolomverplaatsing uitgezet waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen vrijstaande kolommen en naastgelegen kolommen. De gemiddelde verplaatsing bij 

naastgelegen kolommen is 0,75 m en bij vrijstaande kolommen 0,9m. Bij vrijstaande kolommen reikt het 

derde kwartiel (75%) tot 1,20 meter. Bij naastgelegen verplaatsbare kolommen is dit 0,90 meter. Hieruit kan 

worden geconstateerd dat er minder verplaatsing nodig is wanneer naastgelegen kolommen worden 

verplaatst. 
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Grafiek J .5 - Boxplot van spreiding van verplaatsingsafstanden 
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De verschillende typologieen en worden ook onafhankelijk van elkaar bekeken. In bijlage 9, grafiek 9.2 zijn de 

verplaatsingen gesplitst in typologie 1 en 2. Er is te zien <lat er bij typologie 1 gemiddeld meer verplaatsing is 

gewenst dan bij typologie 2. Bij typologie 2 zijn de verschillen van gemiddelden ook kleiner dan bij typologie 

1. 

In bijlage 9, grafiek 9.3 worden de verplaatsingsafstanden gesplitst in woonfunctie en kantoorfunctie. Er is te 

zien <lat de spreiding bij woonfunctie in beide gevallen groter is dan bij een kantoorfunctie. Bij naastgelegen 

kolommen is de gemiddelde verplaatsing lager bij woonfunctie dan bij kantoorfunctie. Bij vrijstaande 

kolommen zijn de gemiddelden gelijk. 

De verschillen tussen typologie 1 en typologie 2 kunnen worden verklaard doordat, net als bij de 

verplaatsingsfrequenties, er in het experiment met typologie 2 meer of minder voorkennis is gegeven, of <lat er 

een verschil in interpretatie van de plattegronden is geweest. De verschillen tussen woon- en kantoorfunctie 

tonen een grotere spreiding bij woonfunctie. Hieruit kan worden gesteld <lat er bij een woonfunctie gemiddeld 

meer verplaatsing gewenst is dan bij een kantoorfunctie. 
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3.4 Condusie 

In dit hoofdstuk is getracbt een indicatie te krijgen van de beboefte om kolommen te verplaatsen. Omdat in 

het onderzoek van Gijsbers (2011) al is onderzocbt wanneer het gewenst is om kolommen te verplaatsen 

ongeacbt de plaats ten opzicbte van elkaar, is in dit experiment gefocust op naastgelegen kolommen. Er is 

onderzoek gedaan naar de frequentie van verplaatsingen, de samenhang tussen kolomdicbtheid en de 

frequentie van verplaatsingen en de gewenste verplaatsingsafstand. 

Uit telling van het aantal naastgelegen verplaatsingen van kolommen is waargenomen dat het in 87,5% van de 

gevallen voorkomt dat 2 of meer naastgelegen kolommen verplaatsbaar zijn gewenst. De wens om 

naastgelegen kolommen te verplaatsen zal toenemen met een toenemende kolomdicbtheid. De 

kolomdicbtbeid waarbij er twee of meer verplaatsbare kolommen in de plattegrond zijn gewenst is met behulp 

van regressie bepaald op 12,6m2/kolom en dicbter. Dit komt neer op een stramien van 3,6x3,6 meter. Door te 

kijken naar de verscbillen in verplaatsingsafstand tussen vrijstaande verplaatsbare kolommen en naastgelegen 

verplaatsbare kolommen kan worden gesteld dat de gewenste verplaatsingsafstand met 0,3 afneemt. De 

gewenste verplaatsingsafstand is bierdoor 0,9 meter. 

De resultaten uit dit experiment blijken moeten worden gezien als een indicatie. Doordat het aantal 

experimenten laag is (n=40) en er enkele verschillen zijn in de uitvoering kunnen er geen betrouwbare 

conclusies worden getrokken uit de resultaten van bet experiment. Om een meer betrouwbaar resultaat te 

krijgen zullen er meer proeven moeten worden gedaan met gelijke eigenschappen en een gelijke interpretatie 

van de plattegronden. 

Het stramien dat is bepaalt wanneer bet gewenst is om naastgelegen kolommen te verplaatsen en wat de 

gewenste verplaatsingsafstand is, zullen worden meegenomen als randvoorwaarden voor constructieve 

haalbaarheid in hoofdstuk 4. Het constructieve systeem dat wordt getoetst beeft dus maximale 

overspanningen van 3,6 meter en de kolommen zijn maximaal 0,9 meter verplaatsbaar. 
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4. Constructieve haalbaarheid 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de haalbaarheid van het constructieve systeem worden onderwcht. Er wordt gekeken 

naar de krachten, spanningen en vervormingen die door het verplaatsen van kolommen in een constructie 

worden ge'introduceerd. De normaalkrachten, dwarskrachten, momenten en vervormingen worden 

onderwcht met behulp van een model in een raamwerkprogramma. De constructie wordt constructief 

haalbaar beschouwd als er wordt voldaan aan de sterkte- en stijtheidseisen van de Eurocode. 

In hoofdstuk 3 zijn er indicatieve randvoorwaarden gegeven die de dimensies van het constructieve systeem 

bepalen. Er wordt hier doorgegaan met een systeem met naastgelegen verplaatsbare kolommen. De 

overspanning tussen de kolommen is 3,6 meter en er is een verplaatsing gewenst van 0,9m. Voordat er 

gemodelleerd zal worden, worden er randvoorwaarden opgelegd aan het model om het grote aantal variabelen 

in te kaderen. 

Ajb. 4.1 -Geen naastgelegen verplaatsbare 

kolommen - schematisch 

Ajb. 4.2 - Naastgelegen verplaatsbare 

kolommen - schematisch 

In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de praktische haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een 

draagconstructie. Het voornaamste doel van het toepassen van verplaatsbare kolommen is het reduceren van 

materiaalgebruik. Dit kan het materiaalgebruik van de constructie zijn, maar ook constructiehoogte is een 

factor. De praktische haalbaarheid is hiervan dus afhankelijk en daarom wordt er bij het opstellen van de 

randvoorwaarden hiermee rekening gehouden. 

4.2 Randvoorwaarden 

Omdat de constructieve haalbaarheid van het constructiesysteem afhankelijk is van een groot aantal 

variabelen worden er randvoorwaarden opgelegd om het onderzoek in te kaderen. De staalprofielen die 

worden gebruikt in het model worden vooraf gekozen, op basis van onderzochte prestaties. De vloersystemen 

worden geclassificeerd en beoordeeld op hun eigenschappen. Hierna zal het model worden vastgesteld met 

toegepaste verplaatsingen, overspanningen en belastingen. 
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4.2.1 Elementkeuze ligger 

De primaire ligger bepaald een groot dee! van de constructiemassa en constructiehoogte van het systeem. De 

Jiggers kunnen normale warmgewalste profielen (IPE, HEA, HEB, HEM) zijn, maar ook gelaste gei'ntegreerde 

liggerprofielen (SFB, IFB, THQ) waarbij er een extra oplegvoorziening is gei'ntegreerd aan de onderflens van 

het profiel. In deze paragraaf worden de profielen beoordeeld op sterke- en stijfheidseigenschappen. Zo 

kunnen er op voorhand al uitspraken worden gedaan over gewichtsreductie en hoogtereductie bij een 

profielconfiguratie 

W armgewalste profielen 

Warmgewalste profielen komen voor in verschillende maten en verhoudingen. De meest gangbare profielen 

voor Jiggers zijn de IPE, HEA, HEB, HEM. De profielen hebben dus verschillende sterkte- en 

stijfheidseigenschappen. Het profiel bepaald dus ook het gewicht en de hoogte ten opzichte van deze sterkte-

en stijfheidseigenschappen 

:----~ b 
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Ajb. 4.3 !PE HEA HEB HEM 

Het weerstandsmoment Wy geeft het maximaal opneembare moment van de Jigger. Het weerstandsmoment is 

afhankelijk van het axiaal kwadratisch oppervlakte momently en de maximale afstand vanaf de neutrale lijn z. 

Het weerstandsmoment Wy van het profiel is dus verantwoordelijk voor het maximale opneembare moment 

maar ook deels voor de maximale vervorming. Omdat de profielen verschillende verhoudingen hebben tussen 

het weerstandsmoment en respectievelijk gewicht en constructiehoogte worden deze verhoudingen met elkaar 

vergeleken, zodat er vooraf bepaald kan worden welk profiel een hoog weerstandsmoment bezit in 

combinatie met een laag gewicht en/ofkleine constructiehoogte. 
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Verhoudlns Weerstandsmoment/Gewlcht 

-HEA - · - HU• 

_ , .. 

Grafiek 4.1 -Verhouding Weerstandsmoment/Gewicht walsprofielen 

Het b/auwe kader toont het globa/e toepassingsgebied van de constructie 

In grafiek 4 .1 is het gewicht per meter uitgezet tegen het weerstandsmoment. Er is te zien dat het gewicht ten 

opzichte van het weerstandsmoment van IPE-profielen het laagste is en bij HEM-profielen het hoogst. HEA

en HEB-profielen presteren gemiddeld. 

Verhoudlns - Weerstanclsmoment/Hooste 

I •lOO 
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Grafiek 4. 2 - Verhouding Weerstandsmoment/hoogte walsprofielen 

Het blauwe kader toont het globale toepassingsgebied van de constructie 

-_ .,. 
- HEB 

- HEM 
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In grafiek 4.2 is de profielhoogte uitgezet tegen het weerstandsmoment. Deze grafiek toont een 

tegenovergestelde verhouding tussen de profielen. Hierin heeft juist het HEM-profiel de minste hoogte en het 

IPE-profiel de meeste hoogte. Het HEA- en HEB-profiel presteren beiden gemiddeld. 

Het doorsnedeoppervlak van het lijf van het profiel bepaald de opneembare dwarskracht van de ligger volgens 

de elasticiteitstheorie. De maximale dwarskrachtcapaciteit V z;u;d wordt gegeven door de formule: 

V z;u;d = 0,58(h- 2t I )twfy;d 

De factor die wordt bepaald door de profieldoorsnede is de lijfdoorsnedeoppervlakte: 

Hierin is: 

h: profielhoogte (mm) 

t1: dikte flens (mm) 

tw: dikte lijf (mm) 

Verhoudlnc Oppervlakte lijf/Gewlcht 

'"""' 
Grafiek 4.3 - Verhouding Lijfdoorsnedeoppervlakte/gewicht walsprofielen 

Het blauwe kader toont het globale toepassingsgebied van de constructie 

- HlA 

- HEM _ ,.. 

In grafiek 4.3 is het gewicht uitgezet tegen de lijfdoorsnedeoppervlakte. Hierin is te zien dat het IPE-profiel 

een grote lijfdoorsnede heeft ten opzichte van het gewicht. Dit betekent dat deze een hoge 

dwarskrachtcapaciteit bezit ten opzichte van het gewicht. Het HEM-profiel heeft het hoogste gewicht maar bij 

de lagere profielen zijn de verschillen tussen HEA-, HEB- en HEM-profielen erg klein. 
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Verhoudlng Oppervlakte Hjf /tfoolte 
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Grafiek 4.4-Verhouding Lijfdoorsnedeopperv/akte/hoogte 

Het blauwe kader toont het globale toepassingsgebied van de constructie 

In grafiek 4.4 is de profielhoogte uitgezet tegen de lijfdoorsnedeoppervlakte. Hieruit blijkt dat het HEM

profiel de minste hoogte heeft bij een grote lijfdoorsnede. Het IPE-profiel heeft de grootste hoogte ten 

opzichte van de lijfdoorsnede. Het HEA- en HEB-profiel presteren ook bier gemiddeld. 

Over het algemeen kan dus worden gesteld dat wanneer de focus ligt op gewichtsreductie van de 

staalconstructie het IPE-profiel het best presteert. Wanneer er op constructiehoogte wordt gefocust heeft het 

HEM-profiel de voorkeur. 
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Gei'ntegreerde liggers 

In deze sub-paragraaf wordt er gekeken naar ge'integreerde liggers. Deze liggertypen worden geproduceerd 

door extra platen aan de onderzijde van een warmgewalst profiel te !assen of door een geheel van platen tot 

een profiel te !assen. Een voordeel bij deze profieltypen is de oplegmogelijkheid voor vloeren, aan de 

onderzijde van het profiel. Dit heeft mogelijk wel een gewichtstoename tot gevolg. 

Het is echter niet bij elk vloertype nodig om een gelntegreerde ligger te gebruiken om de vloer binnen de 

hoogte van het profiel op te leggen. Bij enkele vloertypen kunnen voorzieningen worden getroffen die het 

mogelijk maken op te leggen binnen de hoogte van het normale walsprofiel. Dit is in de classificatie van 

vloeren (bijlage 10) uiteengezet. 

Afb. 4.4 - SFB-/igger IFB-ligger THQ-ligger 

SFB-ligger 

De SFB-ligger wordt geproduceerd door een extra brede plaat op de onderflens van een (gedrongen) profiel te 

!assen. 

IFB-ligger 

De IFB ligger wordt geproduceerd door een (gedrongen) profiel in de hoogte te halveren en ter plekke van de 

snede een extra brede plaat erop te !assen. 

THQ-ligger 

De THQ-ligger of hoedligger wordt geproduceerd door de bovenflens tussen twee lijfplaten in te !assen en de 

onderflens op de onderrand van de lijfplaten te !assen. 
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Grafiek 4.5 -Verhouding Weerstandsmoment/gewicht gei'ntegreerde liggers 
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In grafiek 4.5 wordt het gewicht per meter van gei"ntegreerde liggers uitgezet tegen het weerstandsmoment. 

Ook is er een trendlijn aan toegevoegd om de globale verschillen te herkennen. Ter vergelijking wordt het 

'gemiddeld presterend ' HEB profiel in de grafiek uitgezet. Er is zichtbaar dat het normale walsprofiel 

gemiddeld het best presteert met betrekking tot de weerstandsmoment/gewichtsverhouding. Het THQ-profiel 

presteert het beste onder de gelntegreerde Jiggers, al heeft het IFB-profiel enkele best presterende uitschieters. 
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Grafiek 4.6 -Verhouding Weerstandsmoment/hoogte gei'ntegreerde liggers 

In grafiek 4.6 is de hoogte uitgezet tegen het weerstandsmoment. Hierin is zichtbaar dat de gelntegreerde 

liggerprofielen juist goed presteren ten opzichte van de normale walsprofielen. Deze presteren onderling 

gemiddeld gelijk, ook al zijn hier positieve uitschieters voor het IFB profiel. 
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Grafiek 4.7 -Verhouding Lijfdoorsnedeoppervlakte/gewicht gei"ntegreerde liggers 
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In grafiek 4.7 is het gewicht per meter uitgezet tegen de lijfdoorsnedeoppervlakte. Hierin presteert het 

normale walsprofiel gemiddeld het beste. De THQ-liggers presteren daarentegen ook goed en hebben enkele 

zeer gunstige uitschieters. 
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Grafiek 4.8-Verhouding Lijfdoorsnedeoppervlakte/hoogte gei.ntegreerde /iggers 

In grafiek 4.8 is de profielhoogte uitgezet tegen het lijfdoorsnedeoppervlak. Hierin is zichtbaar <lat met 

betrekking tot de hoogte de ge"integreerde liggerprofielen het best presteren. De IFB-ligger en de THQ Jigger 

presteren hierin gemiddeld gelijk maar het IFB profiel heeft hierin zeer gunstige uitschieters. 
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Over het algemeen kan gesteld worden dat met betrekking tot gewichtsreductie, gelntegreerde liggers zeer 

slecht presteren. In veel gevallen hebben deze zelfs het dubbele gewicht als van de normale walsprofielen ten 

opzichte van het weerstandsmoment of de dwarskrachtcapaciteit. Er zijn enkele configuraties van 

gelntegreerde Jiggers (IFB en THQ) die juist heel positief presteren. Bij de verhouding tussen 

weerstandsmoment en gewicht presteren IFB Jiggers uit een hoog (>IPE6oo) IPE profiel positief. Bij de 

verhouding tussen lijfdoorsnedeoppervlak en gewicht presteren hoge (>320) THQ profielen juist beter dan 

andere. 

Met betrekking tot de constructiehoogte presteren gelntegreerde liggers over het algemeen stukken gunstiger 

dan normale walsprofielen. Daar komt nog bij, dat gelntegreerde Jiggers de oplegmogelijkheid op de 

onderflens bieden, waardoor veel constructiehoogte bespaard kan worden. In §4.2.3 wordt er ingegaan op 

verschillende vloertypes. Bij enkele vloertypes zijn voorzieningen getroffen, waardoor het vloertype zonder 

extra gelaste oplegmogelijkheid in de balk alsnog in de constructiehoogte van het profiel kan liggen. De keuze 

voor een Jigger is dus voornamelijk afhankelijk van de keuze waarop (gewicht of constructiehoogte) bespaard 

wordt. Ook van bouwtechnische aspecten met betrekking tot vloertypes en de benodigde opleggingen zijn 

van belang. 

Keuze liggerprofiel 

In deze paragraaf worden walsprofielen en gelaste gelntegreerde Jiggers vergeleken met betrekking tot hun 

constructieve eigenschappen, gewicht en constructiehoogte. Hieruit is gebleken dat wanneer er wordt gefocust 

op gewichtsreductie, het normale walsprofiel beter presteert dan gelntegreerde Jiggers. Wanneer er wordt 

gefocust op constructiehoogte-reductie presteren de gelntegreerde liggers constructief en bouwtechnisch 

gezien beter dan normale walsprofielen. 

Er wordt gekozen voor een normaal walsprofiel, omdat de verschillen met gelntegreerde liggers met 

betrekking tot gewichtsreductie groter zijn dan de verschillen met betrekking tot hoogtereductie. Voor het 

bouwtechnische aspect van de missende oplegmogelijkheid aan de onderflens, zal worden getracht, een 

bouwtechnische oplossing te vinden voor de constructiehoogte. 

Bij de keuze voor het type walsprofiel is niet volledig gefocust op gewichtsreductie. Er wordt gemiddeld in de 

keuze tussen gewichtsreductie en hoogtereductie. Daarom wordt er gekozen voor het gemiddeld presterende 

HEB-profiel. 

4.2.2 Elementkeuze kolom 

Voor de kolommen wordt het HEA-profiel gekozen. Om een gegronde keuze te maken voor het staalprofiel 

moeten de verhoudingen tussen kniksterkte en gewicht worden onderzocht. Dit is echter buiten beschouwing 

gelaten omdat het meeste gewicht wordt bepaald door de Jigger. 
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4.2.3 Vloeren 

In bijlage 10 is een classificatie gemaakt van een 9-tal (innovatieve) vloersystemen. Hierin warden deze 

beoordeeld op gewicbt in relatie met de overspanning, de boogte en bouwtecbniscbe aspecten zoals oplegging 

en leidingintegratie. Met <lit overzicbt kan er per vloertype warden beoordeeld op welke eigenscbappen bet 

vloersysteem goed presteert. 

In bet constructief systeem warden kleine overspanningen tot 3,6 m gevraagd. Over bet algemeen kan warden 

gezegd <lat de licbte stalen vloersystemen (IDES,staalframebouw,quantum deck, !age staalplaatbetonvloer) 

bier beter in passen, doordat de boogte van de vloeren beter zijn aangepast aan de korte overspanning. Om 

constructiegewicbt en -boogte te beperken, zijn er vloersystemen waarin een oplegvoorziening is opgenomen, 

waardoor de vloer in de boogte van bet liggerprofiel kan liggen en er geen gelntegreerde Jigger nodig is. Dit is 

bet geval bij staalframebouw, quantum deck, Slimline- en !age staalplaat-betonvloeren. Door leidingintegratie 

kan er flexibeler met installaties warden omgegaan en kan er constructieboogte warden gereduceerd zodat er 

geen ±Joern verlaagd plafond nodig is. De IDES-, staalframebouw-, Slimline-, en quantum deck vloer zijn 

biervoor gescbikt. Er moeten ecbter we! kanttekeningen warden geplaats bij de flexibiliteit van installaties als 

er bij een van onderuit dicbt systeem alsnog een betonnen afwerklaag over de vloer wordt gestort. Hierdoor 

gaat de flexibiliteit van de leidingen in de vloer verloren. 

4.2.4 Modellering 

Schematisering 

Voor de modellering wordt gebruik gemaakt van raamwerkprogramma Scia Engineer. Dit programma 

calculeert vanuit een 2-dimensionaal raamwerk de vervorming van de constructie, de momenten, de 

dwarskracbten en de normaalkracbten. Het model bestaat uit vier lagen. De verbindingen zijn alle 

scbarnierend. Er wordt vanuit gegaan <lat de stabiliteit wordt ontleend aan een externe voorziening. Dit wordt 

gemodelleerd door een scbarnierende verbinding in sl2, sl3 en sl4 op een rol in Z-ricbting. De verplaatsbare 

kolommen k3 t/m k10 zijn pendelstaven tussen de doorlopende Jiggers LS t/m L8. 

Het model bestaat uit vier bouwlagen zodat er een lijn 

kan warden gezien in de momenten, dwarskracbten, 

vervormingen en normaalkracbten ten opzicbte van een 

aantal bouwlagen. 

De keuze voor de doorlopende Jigger van 10,8m tussen 

twee vaste kolommen is gebaseerd op een mogelijke 

gebouwdiepte bij een galerijflat en/of cellenkantoor 

typologie. De overspanningen en verplaatsingsafstanden 

zijn gebaseerd op de resultaten van boofdstuk 3. De extra 

beuk tussen kl en k2 is ter controle en als mogelijke 

aanvulling aan toegevoegd. Uiteindelijk is er geen 

gebruik van gemaakt in de calculaties. 
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Afb. 4.5 - Schematisering model 
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Verplaatsingscombinaties 

Met betrekking tot de verplaatsingen zijn er 6 maatgevende configuraties per maximale verplaatsingsafstand 

(s). De gewichtsreductie wordt bepaald door bet model met verplaatsbare kolommen te vergelijken met de 

kolomloze variant BB. 

--
Ajb. 4.6 - Benchmark - Kolomloze variant BB Ajb. 4.7- Geen verplaatsing- Model (00) 

In onderstaande gevallen zullen de puntlasten op de onderste Jigger LS extreme waarden aannemen waardoor 

deze verplaastingscombinaties maatgevend zullen zijn. 

Ajb. 4.8- Verplaatsingscombinatie vl met 

vervormingslijn 

Ajb. 4.9 - Verplaatsingscombinatie v2 met 

vervorrninJ[sliin 

In onderstaande gevallen zijn de wisselingen tussen de kolommen maximaal. Hierdoor zullen alle Jiggers mee 

gaan doorbuigen met de onderliggende, waardoor er extreme doorbuigingen ontstaan. Dat maakt deze 

combinaties maatgevend. 

Ajb. 4.10 - Verplaatsingscombinatie vJ met 

vervormingslijn 

Ajb. 4.11 - Verplaatsingscombinatie v4 met 

vervorrningslijn 
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Aanbrengen van belastingen 

Volgens Eurocode 1-1-1artikel6.2 bijlagell moet de extreme en momentane belasting worden afgewisseld in 

de vlakverdeling van de ruimtes door toepassing van het schaakbord. Ter vereenvoudiging van het 

schaakbord kan ook op een bouwlaag, in een vloerveld de extreme belasting worden toegepast en op de rest de 

momentane belasting. De rest van de vloeren dienen volledig extreem te worden belast. Echter in de 

vereenvoudigde situatie geeft de constructie in dit geval 9 verschillende combinaties terwijl bij toepassing van 

het schaakbord er maar 2 verschillende combinaties zijn. 

Door de verplaatsingscombinatie kan eenvoudig worden bepaald welk schaakbord maatgevend is. In de 

vervormingslijnen van afb. 4.12 - 4.15 is te zien waar de extreme vervormingen voorkomen. Door het 

schaakbord te kiezen waar de extreme belasting aangrijpt bij de extreme vervorming, zal de maatgevende 

belasting worden verkregen. Deze afbeeldingen zijn verduidelijkt in bijlage 12. 

Afb 4.12 - Maatgevende be lasting bij v l Afb 4.13 - Maatgevende belasting bij v2 

Afb 4.14- Maatgevende belasting bij vJ Afb 4.15 -Maatgevende belasting bij v4 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Verplaatsingsafstanden 

De maximale verplaatsingsafstand is vastgesteld op 0,9m. De verplaatsingen worden gedaan in stappen van 

0,3m. 

11 I I ' I I I I 
I I I I 

03 m I I ,__M_m I I 

I i I I 
I I I I 
I I I I 
i 03 m I I D.6m I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 

--·~~ - I I ~~ - I I 

Afb. 4.16 - Maximaal 0,3m verplaatsing Afb. 4.17-Maximaal 0,6m verplaatsing Ajb. 4.18- Maximaal 0,9m verplaatsing 

Overspanningen 

In hoofdstuk 3 is gebleken dat bet verplaatsen van naastgelegen kolommen een meerwaarde heeft bij een 

kolomdichtheid hoger dan 12,6 m2
/ kolom. Dit wil zeggen bij een stramien van 3,6x3,6m ofkleiner. Er zullen 

daarom liggeroverspanningen worden onderzocht van 3,6m. Omdat de ligger tussen twee vaste kolommen zit 

en er tussen de liggers twee verplaatsbare kolommen zitten, heeft de ligger een totale lengte van 3x3,6= 1 o,8m. 

In het model worden daarom twee lengtes onderzocht voor de vloeroverspanning. De betreffende 

overspanningen zijn 2,7m en 3,6m. Voor de ligger wordt er gekozen voor een overspanning van 3x3,6m. In 

deze gevallen is de kolomdichtheid voldoende groot, waardoor het verplaatsen van kolommen gewenst is. 

Er wordt er naar verplaatsingen tot 0,9m gekeken in stappen van 0,3. De liggeroverspanning zal daarom 

varieren tussen l,8m en S,4m. 

/, 

Liggeriergte 1 O,Bm 

Li99ero"erspanriing 
i,B-5.~m 

Afb4.19- Overspanningen 

/ 
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Belastingvarianten 

In bijlage 13 is zichtbaar dat er 3 factoren bepalend zijn voor de belasting op de constructie, namelijk de 

vloeroverspanning, het vloertype en de functie. Vanwege het grote aantal combinaties dat hieruit kan 

ontstaan, kan niet alles worden gemodelleerd. Daardoor zullen vier varianten worden gekozen. Deze worden 

zo gekozen dat de totale belasting ongeveer een lineair verband beschrijven. Doordat de belastingen in elkaar 

in een rechte lijn opvolgen, kunnen er mogelijk uitspraken worden gedaan over het verband tussen 

constructiemassa en belasting. 

,I 
Ii 10 • 

ii 9 • . . 
1 . 

6 • 
s • 

• 
} 

2 
I . 

0 -
0 

Variant Vloer 

bl IDES 

b2 Slimline 

b3 Kanaalplaat 

b4 Breedplaat 

Tabel 4. I - Belastingvarianten 

Belastfncvarianten 

• + 

• 

ID 

Massa 

Kg/m2 

80 

250 

264 

460 

--10 ~ 

Grafiek 4.9- Belastingvarianten - permanent/veranderlijk 

Overspanning 

(m) 

2,7 

2,7 

3,6 

3,6 

r 
' J_ :lO 

H lS 

10 • 

IS • 

10 

0 • 

0 

Functie Veranderlijke 

belasting (kg/m2
) 

Woon 1,75 

Woon 1,75 

Kantoor 2,5 

Kantoor 2,5 

Totaal belastlng 

-
Grafiek 4. I o- Belastingvarianten - totale belasting 

In bijlage 14 zijn de grondslagen van belastingcombinaties (Eurocode o) beschreven. De uitwerking van 

belastingvarianten bl t/m b4 in de belastingcombinaties staan beschreven in bijlage 15. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstmctie 

Codering 

De constructie wordt gecodeerd door letter-cijfer combinaties. De betekenis wordt weergegeven in tabel 4.2 

Kol om K 

Ligger L 

Scharnier(knoop) s 
Pendel p 

Tabel 4.2- Codering constructie 

Zoals beschreven in verplaatsingscombinaties 

wordt de verplaatsingscombinaties gegeven door 

de code vl t/m v4. Hierbij hoort een 

verplaatsingsafstand o, 0.3, o.6 of 0.9. De 

kolomloze variant wordt beschreven als 

verplaatsingsvariant B met verplaatsingsafstand B. 

In sub-paragraaf belastingvarianten worden de 

belastingvarianten bl t/m b4 beschreven. 

i 
i 
~1 
! 

f 

~ 
h ·,7) 

/,//// 

Afb. 4.20 - Coderingconstructie 

"1 
De verplaatsingscombinatie, verplaatsingsafstand en belastingvariant wordt dus beschreven door 

(verplaatsingsvariant; verplaatsingsafstand (m); belastingvariant): 

(v ... ; . .. ;b ... ) 

Dit geeft bijvoorbeeld bij verplaatsingscombinatie 2, een verplaatsingsafstand van o.6m, en een 

belastingcombinatie b4 dus: 

v2;0,6;b4 

Aantal modellen 

De constructieve haalbaarheid wordt bepaald aan de hand van 4 verplaatsingscombinaties, 3 

verplaatsingsafstanden en 4 belastingvarianten. Per verplaatsingscombinatie is er ook nog een model zonder 

verplaatsbare kolommen en een model zonder verplaatsing per belastingvariant. Dit geeft in totaal 

((4x3)+2)x4=56 modellen. 
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4.2.s Dimensionering 

Ter optimalisering van de gewichtsreductie van het 

constructiesysteem wordt de constructie gemodelleerd in 

het raamwerkprogramma Scia Engineer. Hieruit worden 

voor de Jigger de dwarskrachten-, momenten-, en 

vervormingslijnen gegenereerd. Doordat vooraf is bepaald 

wat het maximaal opneembare moment en de maximaal 

opneembare dwarskracht per profiel is, kunnen de 

minimale dimensies worden bepaald. Als de constructie 

alsnog niet voldoet aan de vervormingseisen, wordt een 

groter profiel gekozen. 

Ten behoeve van de kolommen wordt gekeken naar de 

normaalkrachtenlijn. Van de HEA-profielen is om de 

zwakste as van het profiel, bij een knil<lengte van 3 meter, 

vooraf bepaald wat het product van de opneembare 

normaalkracht maal en knikfactor van het profiel is. Uit de 

maximale normaalkracht kan worden afgeleid welk profiel 

nodig is. Bij de buitenste doorlopende kolommen wordt de 

maximale normaalkracht in het profiel aangenomen. Bij de 

verplaatsbare pendelstaven wordt per verdieping 

individueel bepaald wat de maximale normaalkracht is. 

Constructie 
(gedimensioneerd) 

Voldoet aan buiging? 

J 
Voldoet aan afschuiving? 

Hocer profiel 

Ja/Nee 
i 

Ja/Nee 

Hoger profiel 

I 
Voldoet aan afschuiving+buiging? Ja/Nee 

Voldoet aan vervormingseisen? 

_C 
Constructie 
(voldoet) 

Afb 4.21 - Dimensionering ligger 

I 
Hoger profiel 

I 
Ja/Nee 

so 



Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

4.3 Haalbaarheidstoetsing 

4.3.1 Afschuiving 

De ligger voldoet in de toets op afschuiving wanneer de, vooraf bepaalde, dwarskrachtcapaciteit van het 

profiel hoger is dan de optredende dwarskracht in de Jigger. In bijlage 16 tabel 16.2 zijn de 

dwarskrachtcapaciteiten van HE-B profielen weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen welk profiel 

minimaal nodig is voor opname van de maximale dwarskracht. 
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Ajb 4.22-Dwarskrachtenlijnen bij maatgevende verplaatsingscombinaties bij belastingvariant b3 
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Grafiek 4.11- Dwarskracht per bouwlaag per verplaatsingsvariant bij be/astingvariant b3 

In grafiek 4.11 is per bouwlaag de dwarskracht uitgezet van alle verplaatsingsvarianten met alle 

verplaatsingsafstanden bij belastingvariant b3. In bijlage 17 zijn de grafieken van alle belastingvarianten 

verwerkt en deze blijken alle eenzelfde verloop te hebben. De dwarskracht in de ligger is in een constructie 

met verplaatsbare kolommen aanzienlijk groter dan wanneer er geen verplaatsbare kolommen worden 

toegepast. In de grafiek is af te lezen dat verplaatsingsvarianten vl, 0.3 en V2,0.3 de grootste dwarskracht geven 

in bouwlaag 1. Verplaatsingsvarianten v3,o.3 en v4,0.4 geven de grootste dwarskracht in de liggers erboven. 

Omdat alle liggers eenzelfde dimensie krijgen is de grootste dwarskracht, dus vl ,0.3 en v2,0.3 in bouwlaag 1 de 

maatgevende verplaatsingscombinatie. Om een verloop van maximale dwarskracht bij een aantal bouwlagen 
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te verkrijgen, wordt in §S.10.4 een grafiek gegeven van de dwarskracht in de Jigger bij een gegeven aantal 

bouwlagen. 
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Grafiek 4.12 - Dwarskracht per belasting per verplaatsingsvarian in ligger bouwlaag 1 

In grafiek 4.12 is de dwarskracht per belasting op de Jigger uitgezet van alle verplaatsingsvarianten met alle 

verplaatsingsafstanden in bouwlaag 1. Hierin is in de maatgevende verplaatsingscombinaties vl,0.3 en v2,03 

een lijn te zien. Hieruit kan worden bepaald wat de maximale dwarskracht is bij een belasting op de Jigger. 

4,3.2 Buiging 

De Jigger voldoet in de toets op buiging wanneer de, vooraf bepaalde, momentcapaciteit van het profiel hoger 

is dan het maximaal optredende moment in de Jigger. In bijlage 16, tabel 16.1 zijn de momentcapaciteiten per 

profiel weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen welk profiel minimaal nodig is voor opname van het 

maximale moment. 

~ ~ ~ ~ ~ ' 
~ - · . ..,-

~ = 
"--.!_._ - ~ 

........_ L-1--' 

I I 
-----· ,..,.. -

~ 
~ h ~ 

;~ 

" _.J,._v 
. i ~ 

i T ' r r· l . 
'l.-.l._ / _,J..-Y ~- ,' . ,_LJ--Y 

s " l II ~ ; 
,.._. -

Afb 4.23- Momentenlijnen bij maatKevende verplaatsinKscombinaties bij belastinKVariant b3 
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Grafiek 4.13 - Maximale veldmoment per bouwlaag bij belastingvariant b3 

Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

-n -·· -vto.l 

-¥10.6 

-vao.t 
-"10.) 

-v20.6 

-vl0.9 

--vlo..J 

Yl0.6 

- 'fJ0.9 

-¥10.J 

--a.• 
--o..• 

In de grafiek 4.13 is het maximale veldmoment in de Jigger uitgezet tegen het aantal bouwlagen per 

verplaatsingsvariant en verplaatsingsafstand. In bijlage 18 zijn de grafieken van alle belastingvarianten 

verwerkt en deze blijken alle eenzelfde verloop te hebben. Het veldmoment is aanzienlijk kleiner in een 

constructie met verplaatsbare kolommen dan wanneer er geen verplaatsbare kolommen worden toegepast. In 

de grafiek is te zien dat verplaatsingsvariant vl,0.9 het grootste veldmoment geeft in bouwlaag 1 bij 

belastingvariant b3. In de bovenliggende bouwlagen wisselen v3,0.9 en v4,0.9 elkaar af. 
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Grafiek 4.14 -Max imale steunpuntsmoment per bouwlaag bij belastingvariant b3 
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In grafiek 4.14 is het maximale steunpuntsmoment in de Jigger uitgezet tegen het aantal bouwlagen. 

Verplaatsingsvariant v2,o.9 geeft het maximale moment in bouwlaag 1. Deze is echter lager clan het maximale 

veldmoment waardoor het steunpuntsmoment niet maatgevend is. 
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Grafiek 4.15 - Moment per belasting per verplaatsingsvariant in onderste ligger 
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In grafiek 4.15 is het maximale moment uitgezet van alle verplaatsingsvarianten tegen alle 

verplaatsingsafstanden in bouwlaag 1. Hierin is te zien dat vl ,0.9 in alle belastingvarianten het grootste 

moment geeft. 

4.3.3 Vervorming 

De Jigger voldoet in de toets van vervorming als wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld in bijlage 16. 

Dit heeft betrekking op de maximale doorbuiging en de hierdoor veroorzaakte hoekverdraaiing ( doorbuiging 

per meter). 

Afb 4.24 -VervorminJ?sliinen bii maatJ?evende verplaatsinJ?scombinaties bii belastinwariant b3 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In de kolomloze variant BB blijkt in alle gevallen de vervorming de maatgevende factor voor het voldoen van 

de Jigger. Tijdens het dimensioneren van de constructie is geconstateerd dat in de constructies met 

verplaatsbare kolommen de vervorming zal toenemen naarmate de verplaatsing van de kolommen groter 

wordt. De vervorming blijkt bij belastingvarianten bl, b2 en b3 maatgevend te zijn bij een grote verplaatsing. 

In het middelpunt van de hoogste bouwlaag zal het meeste vervorming optreden. In alle gevallen zal de 

vervorming toenemen naarmate de verplaatsing van de kolommen toeneemt. 

4,3.4 Axiale druk en kniksterkte 

De kolom voldoet in de toets op knik wanneer de, vooraf bepaalde, normaalkrachtcapaciteit maal de 

knikfactor van het profiel hoger is clan de optredende normaalkracht in de Jigger. In bijlage 16, tabel 16.3 zijn 

de normaalkrachtcapaciteiten maal de knikfactoren bij een kniklengte van 3 meter van HE-A profielen 

weergegeven. Hieruit kan worden afgelezen welk profiel minimaal nodig is voor opname van de maximale 

normaalkracht. 

In dit onderzoek is uitgegaan van een exacte axiale druk in de kolom. Omdat de druk in een kolom nooit exact 

axiaal belast wordt, had de kniksterkte moeten worden vermenigvuldigd met een reductiefactor van circa 0,7. 

Dit is echter niet meegenomen in de toets. 

Afb 4.25- Normaalkrachtenlijnen bii maat~evende verplaatsinKScombinaties bii variant 3 

De normaalkrachten in de kolommen zijn logischerwijs, wanneer er geen verplaatsbare kolommen worden 

toegepast, aanzienlijk hoger clan wanneer deze we! worden toegepast. De normaalkrachten zijn in de onderste 

kolommen maximaal en worden in de meeste gevallen lager bij een hogere verdieping. De verplaatsbare 

pendelstaven kunnen dus onafhankelijk, per vloer worden gedimensioneerd. 
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Grafiek 4.16- Normaalkracht per bouwlaag in vaste doorlopende kolom bij belastingvariant b3 

-ea 
-.-oo 
-"10.3 

-YI0.6 

-"10.9 

-v20.1 

-v20.6 

-v20.9 

~vlO.l 

v30.6 

- vlO.'I 

- 1140.l 

_,..0.6 

-1140.9 

In grafiek 4.16 zijn de normaalkrachten in de vaste doorlopende ligger weergegeven per bouwlaag per 

verplaatsingsvariant b3. Het patroon van de grafieken is voor iedere belastingvariant gelijk. De grafieken van 

overige belastingvarianten zijn verwerkt in bijlage 19, grafieken 19.1 - 19.4. Hieruit blijkt dat de 

verplaatsingen v3;0.9 en v4;0.9 maatgevend zijn voor de normaalkracht. De kolornloze variant BB blijkt harder 

te stijgen clan in het systeem met verplaatsbare kolommen. De normaalkrachten in de vaste ligger nemen toe 

bij een grotere verplaatsing. 
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Grafiek 4.17- Normaalkracht per bouwlaag in verplaatsbare kolom bij belastingvariant b3 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In grafiek 4.17 zijn de normaalkrachten in de verplaatsbare kolom weergegeven per bouwlaag voor iedere 

belastingcombinatie. Het patroon van de grafieken is voor iedere belastingvariant gelijk. De overige grafieken 

zijn verwerkt in bijlage 19 grafieken 19.S - 19.8. Hieruit blijkt dat verplaatsing v2 maatgevend is in de onderste 

bouwlaag. De normaalkracht in vl blijkt maatgevend in alle bovenliggende bouwlagen. Doordat het 

pendelstaven tussen de Jiggers betreft, kunnen verplaatsbare kolommen per bouwlaag worden 

gedimensioneerd, waardoor er meer materiaalbesparing behaald kan worden. Bij verplaatsingen vl en v2 

nemen de normaalkrachten in de verplaatsbare kolom toe naarmate de verplaatsing grater wordt. Bij 

verplaatsingen v3 en v4 nemen de normaalkrachten af naarmate de verplaatsing grater wordt. 
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4,4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de constructieve haalbaarheid van verplaatsbare kolommen onderzocht. Met behulp van 

een raamwerkprogramma zijn bij 4 belastingvarianten, de normaalkrachten, dwarskrachten, momenten en 

vervormingen bepaald. Aan de hand van de krachten en spanningen in de constructie, zijn de constructies per 

belastingvariant gedimensioneerd met de minimaal benodigde capaciteit. 

Van elke belastingvariant zijn bij elke verplaatsingscombinatie de krachten en spanningen bepaald. Deze zijn 

per bouwlaag in grafieken weergegeven. In de grafieken is te zien welke verplaatsingscombinaties en 

verplaatsingsafstanden per bouwlaag de meeste spanning in het gebouwdeel opleveren. Er is te zien welke 

verplaatsingscombinaties maatgevend zijn voor de dimensionering van de constructie. 

Voor de ligger is de vervorming in de meeste gevallen de maatgevende factor. Verplaatsingscombinatie v4;0.9 

zal de meeste vervorming in de bovenste ligger opleveren. Echter bij de hoogste belasting 

(belastingcombinatie b4) zal de dwarskracht maatgevend zijn. Deze is het hoogst bij verplaatsingscombinatie 

vl ;0.3 in de onderste ligger. 

De normaalkrachten in de vaste kolommen zijn afwisselend het hoogst bij verplaatsingscombinaties v3;0. 9 en 

v4;0.9. Bij een even aantal bouwlagen is v3;0.9 maatgevend en bij een oneven aantal bouwlagen is dit v4;0.9. 

Bij de verplaatsbare kolommen is de normaalkracht het hoogst bij verplaatsingscombinatie V2;0.9 in de 

onderste ligger. In alle bovenliggende liggers is verplaatsingscombinatie vl;0.9 maatgevend. 

Met de gedimensioneerde constructies zonder en met verplaatsbare kolommen kan worden vastgesteld wat de 

gewichtsreductie is voor een gebouw met 4 bouwlagen. Als er een trendlijn kan worden getrokken door de 

constructiemassa van de maatgevende verplaatsingscombinaties, kan er worden bepaald wat de 

gewichtsreductie per aantal bouwlagen is. 

In het volgende hoofdstuk wordt de praktische haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een 

draagconstructie onderzocht. Of het concept praktisch haalbaar is, is athankelijk van de gewichtsreductie die 

het systeem oplevert. Met de dimensies van de constructies die in dit hoofdstuk worden vastgesteld en de 

maatgevende verplaatsingscombinaties zal in het volgend hoofdstuk worden vastgesteld wat de 

gewichtsreductie per bouwlaag is. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

s. Praktische haalbaarheid 

5.1 Inleiding 

Het doel van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie is het reduceren van gewicht van de constructie 

door toepassing van kleinere overspanningen. Het systeem wordt daarom praktisch haalbaar geacht wanneer 

er gewichtsreductie van de constructie is ten opzichte van een constructie met een grote overspanning zonder 

verplaatsbare kolommen. Bovendien is de indelingsvrijheid gelijk aan de grote overspanning, doordat 

kolommen verplaatsbaar zijn. 

In hoofdstuk 4 is de constructieve haalbaarheid onderzocht per belastingvariant bij een gebouw van 4 

bouwlagen. Met de maatgevende modellen die hieruit zijn gebleken, zal in dit hoofdstuk worden getracht het 

praktisch haalbare aantal bouwlagen te bepalen. Eerst zal de gewichtsreductie per bouwlaag van elke 

belastingvariant apart worden bepaald. Dit wordt gedaan door per belastingvariant aan de hand van een 

formule van een trendlijn, het gewicht van de constructie te schatten. Hierna wordt er getracht een formule op 

te stellen waarmee het constructiegewicht kan worden benaderd bij een aantal bouwlagen (x) en een 

gelijkmatig verdeelde belasting op de ligger (q). 

Proces 

Er is vooraf van uitgegaan dat het model met 4 bouwlagen voldoende is om een nauwkeurige trendlijn van het 

constructiegewicht te kunnen bepalen en hiermee uitspraken te doen over het verdere verloop van de lijn. De 

gevonden relatie wordt gevalideerd op nauwkeurigheid en vervolgens worden hieruit conclusies getrokken. 

Buiging 
llgger 

Vl,0.9 
Nlet 

maatgevend 

Niel 
maatgevend 

Bepaling maatgevende 
verplaatsingsvarianten 

Vl,0.J 

Vervorming 
llgger 

V4,0.9 

Axiale druk/Kniksterkte 
Vaste kolom 

Vl,0 .9 
V4,0.9 

bepaling gewichtsreductie ~ validatie nauwkeurigheid ~ conclusie 

Modellering Modellering Modellerlng 
tot 7 tot 7 7 bouwlagen 

bouw1agen bouwl.agen 

4a2 modellen 
C:r7moddlen 4x7 modellen 

bepaling gewichtsreductie ~ validatie nauwkeurigheid ~ conclusies 

Afb 5.1 - Modelleringsproces 

V!,0.9 
V2,0.9 

Modellering 
7 bouwlagen 

4x2modellen 

Na validatie van fase 1 is gebleken dater veel afwijking zit in de opgestelde benaderingsformule, mogelijk door 

modelering van een te klein aantal bouwlagen. Daarom zijn de maatgevende modellen gegenereerd tot 7 

bouwlagen en is de theorie bijgesteld. Deze is ook weer opnieuw gevalideerd. Aan beide fases wordt in dit 

hoofdstuk aandacht besteed. Daarom wordt het hoofdstuk opgedeeld in modelering Fase 1 en Fase 2. 
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5.1 Fase 1 

s.2.1 Dimensionering 

De constructie wordt gedimensioneerd volgens afb. s.2: 
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Gewichtsreductie: 1578kg - 23% 

Ajb.5.3 -Massareductie van gedimensioneerde constructie bij belastingvariant 1 

De gedimensioneerde constructies van alle belastingvarianten staan uitgewerkt in tabellen in 

bijlage 21. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

s.2.2 Gewichtsreductie per belastingvariant 

Maatgevende massa ligger 

Om het verloop van de massa van de ligger ten opzichte van het aantal bouwlagen te bepalen, zijn van de 

maatgevende verplaatsingscombinaties, na modellen met 4 bouwlagen, ook modellen gegenereerd met 1, 2 en 

3 bouwlagen. In §4.3.1 - §4.3.3 is gebleken dat bij een lage belasting de vervorming maatgevend is. Hierbij 

zorgt verplaatsingscombinatie v4;0.9 voor de meeste vervorming in de bovenste ligger. Naarmate de belasting 

toeneemt, zal de dwarskracht maatgevend worden. Verplaatsingscombinatie vl;0.3 geeft de maatgevende 

dwarskracht in de onderste ligger. De dwarskrachten in de onderste ligger en vervormingen in de bovenste 

ligger worden bij de maatgevende verplaatsingscombinaties bepaald bij 1 t/m 4 bouwlagen. 
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Grafiek 5.1-Liggergewicht op basis van maximale dwarskracht Grafiek 5.2-Liggergewicht op basis van vervorming 

In grafiek 5.1 is de ligger gedimensioneerd waarbij het alleen voldoet op afschuiving. Daarna is bet gewicht per 

meter van het betreffende liggerprofiel uitgezet tegen bet aantal bouwlagen per belastingcombinatie. Hierin is 

met een lineaire trend bepaald hoe het verloop is per aantal bouwlagen. 

In grafiek 5.2 is de ligger gedimensioneerd waarbij bet alleen voldoet op stijtheid. Het gewicht per meter van 

het liggerprofiel is uitgezet tegen het aantal bouwlagen per belastingcombinaties. Met een lineaire trend is 

bepaald hoe het verloop van het liggergewicht per aantal bouwlagen is. 

Aan de hand van beide grafieken is te bepalen wat maatgevend is. Voor belastingvarianten bl en b2 zal de 

vervorming altijd de maatgevend zijn. Voor belastingvariant b3 zal voor constructies tot en met 4 bouwlagen 

de vervorming maatgevend zijn en bij meer bouwlagen de afschuiving. Bij belastingvariant b4 zal de 

vervorming tot en met 3 bouwlagen maatgevend zijn en de dwarskracht bij 4 of meer bouwlagen. 
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Maatgevende massa vaste kolom 

In §4.3.4 is gebleken dat voor de normaalkracht in de vaste doorlopende kolom verplaatsingscombinatie 

v3,0.9 en v4,0.9 maatgevend zijn. Deze wisselen elkaar per bouwlaag af. In grafiek 5.3 wordt het kolomgewicht 

uitgezet tegen het aantal bouwlagen. Grafiek 5.4 toont het gewichtsverloop per aantal bouwlagen bij een 

constructie zonder verplaatsbare kolommen BB. 
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Grafiek 5.4- Gewicht vaste doorlopende kolom bij kolomloze 

variant BB 

Voor de verplaatsbare kolom is verplaatsingscombinatie v2,0.9 maatgevend voor bouwlaag 1. Voor de 

bovenliggende bouwlagen is vl,0.9 maatgevend voor de bovenliggende bouwlagen. In grafiek 5.5 is het 

kolomgewicht van de verplaatsbare kolom voor alle belastingvarianten uitgezet tegen het aantal bouwlagen. 
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De massa van de ligger wordt gegeven door de formules van de trendlijnen in de grafieken 5.1 en 5.2. De 

hoogste waarde per bouwlaag is maatgevend voor een belastingvariant. De formule geeft het gewicht per 

meter van elke Jigger bij een gegeven aantal bouwlagen. Door deze waarde te vermenigvuldigen met het aantal 

bouwlagen (x) en overspanning 10,8 wordt het totale gewicht van de liggers verkregen. 

De massa van de doorlopende kolom wordt gegeven door de formules van de trendlijnen in grafieken 5.3 en 

5.4. De formule geeft het gewicht per meter van elke kolom bij een bepaald aantal bouwlagen. Door deze 

waarde te vermenigvuldigen met het aantal bouwlagen (x) en lengte 2x3m wordt het totale gewicht van de 

vaste doorlopende kolom verkregen. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

De massa van de verplaatsbare kolom wordt gegeven door de formules van de trendlijnen in grafieken S.S. De 

formule geeft het gewicht per meter van de kolom bij bouwlaag (x). Door deze formule te vermenigvuldigen 

met 2X3m wordt het verplaatsbare kolomgewicht per bouwlaag verkregen. Doordat het gewicht van de 

verplaatsbare kolom oploopt bij meerdere bouwlagen, wordt de totale massa per bouwlaag verkregen door 

deze formule te integreren. 

Als de waarden verkregen uit deze drie formules bij elkaar worden opgeteld wordt het totale 

constructiegewicht bij het aantal bouwlagen (x) verkregen. Bij de kolomloze variant worden alleen de Jigger 

(die bij elk aantal bouwlagen gelijk blijft) en de doorlopende kolom bij elkaar opgeteld. De resultaten zijn 

opgenomen in tabel 5.1. 

Gewichtsreductie t.o.v. variant BB 

Aantal 

bouwlagen Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

(%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) 

1 68 1080 67 1247 65 1353 68 1690 

2 54 1746 54 2085 49 2136 so 2579 

3 40 2000 42 2514 35 2350 32 2642 

4 27 1841 30 2533 21 1995 17 1888 

5 15 1269 20 2142 7 903 2 316 

6 3 284 10 1342 -7 -1009 -11 -2073 

7 -9 -1114 1 133 -20 -3618 -23 -5280 

8 -20 -2925 -8 -1485 -32 -6924 -35 -9304 

9 -30 -5149 -16 -3514 -43 -10928 -45 - 14146 

10 -40 -7785 -24 -5951 -54 -15630 -55 -19806 

Tabel 5.1 - Gewichtsreductie per belastingvariant t.o. v. variant BB 
1 De rode getallen geven aan dater geen gewichtsreductie meer plaatsvindt 
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5.2.3 Bepaling van constructiemassa per bouwlaag (x) en belasting (q) 

Om het gewicht van de constructie te kunnen benaderen bij een andere belasting op de Jigger clan de vooraf 

gegeven belastingvarianten, worden de constructiegewichten per aantal bouwlagen uitgezet tegen de 

belastingen (q) van de belastingvarianten bl t/m b4. Het verloop van het constructiegewicht per aantal 

bouwlagen ten opzichte van de belasting (q) op de Jigger wordt verondersteld een lineaire trend te volgen. 
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Grafiek 5.6 - Totale massa constructie per aantal bouwlagen ten opzichte van de belasting q 

De trendlijnen y=a·q+b hebben een eigen a- en een b- waarde. Deze waarden worden uitgezet tegen het aantal 

bouwlagen (x). Hieruit ontstaan twee grafieken met een kwadratische trend. De y-waarde van de a-grafiek 

wordt vermenigvuldigd met (q) (in grafiek s.6 is dit x !). De combinatie van de twee formules geeft het 

constructiegewicht (m). 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Hieruit volgt de formule voor de massa van de draagconstructie m met de factoren bet aantal bouwlagen (x) 

en de belasting (q): 

(5.1) m = q(15,617x
2 

-4,48x-2,63)+(79,925x
2 

+ 306,43x+77,023) 

Met: 

q = l(qvloer +qfunctie +0,5) 

l = vloeroverspanning (m) 

qv10.,. = vloerbelasting per m2 (kN/m2)[Bijlage 26] 

qfunctie = veranderlijke belasting per functie (kN/m2
) 

x = aantal bouwlagen 

Van de kolomloze variant BB wordt bet constructiegewicbt beschreven door: 

(5.2) m = q(4,088x
2 

+ 39,97x)+(s,028x
2 
+1169,9x) 

Als er een constante waarde voor (q) wordt gekozen kan met deze formules een vergelijking worden gemaakt 

tussen bet constructiegewicht van een constructie met verplaatsbare kolommen en een constructie zonder 

verplaatsbare kolommen. Hiermee kan bet aantal baalbare bouwlagen worden bepaald en kan ook bet 

percentage van gewichtsreductie worden bepaald. Voordat bier conclusies uit worden getrokken wordt de 

nauwkeurigheid van de theorie gevalideerd. 
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5.2.4 V alidatie fase I 

Om vast te stellen of de bepalingsmethode van gewichtsreductie de werkelijkheid benaderd, worden een 

aantal steekproeven genomen en gemodelleerd. Hieruit kan worden vastgesteld of de bepalingsmethode bij de 

werkelijkheid benaderd of dat de theorie moet worden bijgesteld. Er worden 4 steekproeven gedaan met elk 

een willekeurig gekozen aantal bouwlagen en variabelen die van invloed zijn op de belasting (q). 

Steekproef Vloertype Bouwlagen Vloer- Functie q (kN/m) 

overspanning (m) 

1. Kanaalplaat 3 3.6 Kantoor 20,09 

2. Slimline 5 2,7 Woon 12,7 

3. Breedplaat 7 2,7 Woon 18,26 

4. IDES 9 3,6 Kantoor 13,63 

Tabel 5.2- Steekproeven toetsing 

De uitgewerkte belastingcombinaties van de steekproeven zijn opgenomen in bijlage 22. De gedimensioneerde 

constructies met het totaalgewicht zijn opgenomen in bijlage 23. 

Hieruit volgt na modellering van de maatgevende modellen de resultaten van nauwkeurigheid: 

Steek- V erplaatsbare Constructie Massa Massa volgens Verschil (%} Cumulatief 

proef kolommen deel model (kg) 
benaderings-

methode (kg) 

1. fa Totaal 4442,5 4216,4 -5,l -226,2 

Nee Totaal 5730,5 6703,1 17,0 972,6 

2. fa Totaal 9960,6 8247.7 -17,2 -1712,9 

Nee Totaal 10620,0 9811,2 -7,6 -808,8 

3, fa Totaal 17687,4 19490,6 10,2 1803,1 

Nee Totaal 19235,2 17202,3 -10,6 -2032,8 

4. fa Totaal 18720,6 25964,8 ~7244,2 
Nee Totaal 20217,6 20352,8 135,2 

Tabel 5.3- Nauwkeurigheid steekproef 

De tabel geeft inzicht in de (on)nauwkeurigheid van de benaderingsformule en de gecombineerde 

benaderingsformules. De kolom met de procentuele verschillen laat al zien dat er in het eindresultaat van de 

benaderingsformule grote onnauwkeurigheden zijn van 17% tot 38,7%. 

Wat opvalt is, dat steekproeven 3 en 4 nog steeds een massareductie laten zien ten opzichte van een 

constructie zonder verplaatsbare kolommen bij 7 en 9 bouwlagen, terwijl er in §5.2.2 is gesuggereerd dat er 

massareductie optreed tot 5 en 7 bouwlagen. Dit geeft aan dat met name in de formule van het 

constructiegewicht bij verplaatsbare kolommen leidt tot afwijkende waarden. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Een mogelijke oorzaak van de grote afwijking is dat de formule is bepaald aan de hand van trendlijnen van een 

grafiek. In grafiek 5.6 is al te zien dat in enkele gevallen de trendlijn fors afwijkt van de gegeven punten. 

Tussenliggende waarden van de belasting (q) waarmee de steekproeven zijn genomen, leiden mogelijk ook tot 

zulke afwijkingen. Hoewel er mogelijk wel een verband bestaat tussen de constructiemassa en de belasting op 

de constructie, is dit met maar 4 punten moeilijk te benaderen. Een deel van de afwijking heeft ook te maken 

met het, al clan niet, benutten van de maximale capaciteit van de Jigger en kolomprofielen. Om de trend beter 

te benaderen zouden er meerdere belastingvarianten gemodelleerd moeten worden. 

Een andere oorzaak is mogelijk dat de modellen tot en met 4 bouwlagen ontoereikend zijn om voldoende 

inzicht te krijgen in de strekking van de lijn. De verbanden worden als lineair beschouwd, terwijl deze 

mogelijk een ander verband beschrijven bij meerdere bouwlagen. Als dit een oorzaak is, clan moeten er 

modellen worden gegenereerd met meer bouwlagen, zodat er beter inzicht wordt verkregen in de aard van het 

verband. 

5.2.s Conclusie 

In §S.2 is getracht het verloop van de krachten en dus constructiegewichten te benaderen bij een gegeven 

aantal bouwlagen. Er is een trendlijn door 4 punten getrokken en er is telkens uitgegaan van een lineair 

verband. Hieruit kan met een formule worden bepaald wat het constructiegewicht is, en daarmee de te 

behalen gewichtsreductie ten opzichte van een overspanning zonder verplaatsbare kolommen. Na toetsing op 

basis van 4 steekproeven is gebleken dat de benaderingsmethode grote onnauwkeurigheden geeft. De grootste 

onnauwkeurigheid trad op bij het grootste aantal bouwlagen. De kans is dus groot dat de trendlijnen het 

verband onnauwkeurig of incorrect beschrijven. Het is daarom nodig om een groter aantal bouwlagen te 

modelleren zodat dit verband nauwkeuriger kan worden bepaald. 

Omdat al is aangetoond wat de maatgevende verplaatsingscombinaties zijn, is het alleen nodig om de 

betreffende maatgevende verplaatsingen te modelleren. Er wordt gemodelleerd tot 7 bouwlagen om inzicht te 

verkrijgen in het verdere verband van de maatgevende waarden. 
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5.3 Fase 2 

Er is geconcludeerd in 5.2 dat de formules en theorieen die zijn gegenereerd uit de modellen tot en met 4 

bouwlagen, te onnauwkeurig zijn. Daarom zal er nauwkeuriger worden onderzocht wat het verloop is van de 

massa van de constructie bij meerdere bouwlagen. 

In de tweede fase zullen de maatgevende verplaatsingscombinaties modellen gegenereerd tot 7 bouwlagen. 

Hiermee wordt er getracht een nauwkeurigere benadering te krijgen van de toename van de constructiemassa 

per aantal bouwlagen (x) en per belasting (q). 

5.3.1 Gewichtsreductie per belastingvariant 

Maatgevende massa ligger 

In §4.3.l - §4.3.3 is gebleken dat de verplaatsingscombinatie v4;0.9 maatgevend is voor de vervorming van de 

constructie en dat verplaatsingscombinatie vl;0.3 maatgevend is voor de afschuiving. Daarom worden de 

modellen van deze verplaatsingscombinaties per belastingvariant tot en met 7 bouwlagen gegenereerd. In 

grafieken 5.9 en 5.10 worden de liggergewichten per aantal bouwlagen beschreven op basis van de 

maatgevende afschuiving en vervorming. 
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In de grafieken is te zien dat in beide gevallen een negatief kwadratische trend een betere fit geeft dan de 

lineaire trend, die werd aangenomen na modellering tot en met 4 bouwlagen. Dit geeft als resultaat een lager 

constructiegewicht bij een groot aantal bouwlagen dan eerder werd gesuggereerd. 

Aan de hand van beide grafieken is afte leiden wat maatgevend is. Voor belastingvarianten bl, b2 en b3 zal de 

vervorming altijd maatgevend zijn. Voor belastingvariant b4 zal voor gebouwen tot 3 bouwlagen de 

vervorming maatgevend zijn en bij meer bouwlagen de afschuiving. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

In fase 1 is het totale constructiegewicbt benaderd door waarden verkegen uit de formule van de trends te 

vermenigvuldigen met 10,8m en bet aantal bouwlagen (x). Deze trends zijn een benadering en bebben al een 

afwijking. Door vermenigvuldiging met 10,8m en x worden de afwijkingen ook vermenigvuldigd, wat een 

onnauwkeuriger resultaat oplevert. Daarom worden de werkelijke liggergewicbten vermenigvuldigd met 

10,8m en x en wordt bieruit de trend bepaald. 
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Grafiek 5.12-Totaal liggergewicht op basis van vervorming 

Deze trendformules worden gebruikt om bet verdere verloop van bet gewicbt per aantal bouwlagen te 

schatten. 

Maatgevende waarde vaste kolom 

In §4.3.4 is gebleken <lat voor de normaalkracbt in de vaste kolom verplaatsingscombinaties v3,0.9 en V4,0.9 

maatgevend zijn. Daarom worden de modellen van deze verplaatsingscombinaties per belastingvariant met 7 

bonwlagen gegenereerd. In grafieken 5,13 en 5,14 worden de kolomgewicbten per aantal bouwlagen 

bescbreven op basis van de maatgevende normaalkracbten in de kolom. 
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kolomloze variant BB 

In de grafieken is te zien <lat een lineair verband alsnog bet beste de trend bescbrijft. In vergelijking met de 

modellering tot 4 bouwlagen zijn de ricbtingscoefficienten in beide gevallen lager geworden. Dit betekent een 

lager gewicbt bij een gegeven aantal bouwlagen clan voorbeen werd gesuggereerd. Ook bier worden de 

gewicbten vermenigvuldigd met 2x3m en bet aantal bouwlagen (x) om een nauwkeurigere benadering te 

krijgen van de werkelijkheid. Dit is te zien in de grafieken 5.15 en 5.16. 
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Grafiek 5.16 - Totaal kolomgewicht vaste kolom bij kolomloze 

variant BB 

De formules van de gefitte trend worden gebruikt om het verdere verloop van de grafiek te schatten. 

Maatgevende waarde verplaatsbare kolom 

In §4.3.4 is gebleken dat voor de normaalkracht in de vaste kolom verplaatsingscombinatie V2;0.9 maatgevend 

is voor de onderste bouwlaag en verplaatsingscombinatie vl;09 voor de bovenliggende bouwlagen. Daarom 

worden de modellen van deze verplaatsingscombinaties per belastingvariant met 7 bouwlagen gegenereerd. 

De lineaire trends geven, net als bij de modellen met 4 bouwlagen, de beste fit. Als er 3 bouwlagen aan toe 

worden gevoegd is te zien dat de richtingscoefficient bij bl, b2 en b4 iets groter wordt, maar de verschillen zijn 

klein. 
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Grafiek 5.17- Gewicht verplaatsbare kolommen 
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Grafiek 5.18 - Totaal kolomgewicht verplaatsbare kolommen 

Om de strekking van het totaalgewicht van de verplaatsbare kolommen te verkrijgen bij een aantal bouwlagen 

(x), worden de liggergewichten vermenigvuldigd met 2x3m en vervolgens wordt per aantal bouwlagen de som 

genomen van de bovenliggende bouwlagen. Dit wordt uitgezet in grafiek 5.18. Er ontstaan krommen met een 

positieve trend. Deze worden gebruikt bij het benaderen van het gewicht bij een gegeven aantal bouwlagen. 
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Gewichtsreductie per belastingvariant 

Als de waarden verkregen uit de drie formules bij elkaar worden opgeteld, wordt het totale constructiegewicht 

bij het aantal bouwlagen (x) verkregen. Bij de kolomloze variant BB worden alleen de Jigger (die bij elk aantal 

bouwlagen gelijk blijft) en de doorlopende kolom bij elkaar opgeteld. De formules worden gegeven door: 

(5.3) bl~ mbi = 98,732X
2 

+999,599X-709,796 

(5.4) b1 - geen verplaatsbare kolommen ~ mb1 =32,64X
2

+1627,49-95,914 

(5.5) b2~ mb2 =184,51X
2 

+931,761x-606,24 

(5.6) b2 - geen verplaatsbare kolommen ~ mb2 = S6,143X
2 

+18S6,7x-58,629 

(5.7) b3~ mb3 =192,74x
2 

+1288,02x-821,587 

2 
(5.8) b3 - geen verplaatsbare kolommen ~ mb3 = 71,579X + 2079,SX-111,34 

(5.9) b4 ~ mb4 =225,714X
2
+1417,88x-861,66 tot 3 bouwlagen 

mb4 =263,194X
2

+1404,18x-1221,36 bij 4 of meer bouwlagen 

(5.10) b4 - geen verplaatsbare kolommen ~ mb4 =132,64x
2

+2164,047X+190,03 

Met behulp van de verkregen formules kan de gewichtsreductie bij een aantal bouwlagen (x) worden 

vastgesteld. Als voorbeeld is in tabel 5.4 het constructiegewicht uitgezet tegen het aantal bouwlagen bij 

belastingvariant b3 van een constructie met en zonder verplaatsbare kolommen. Waar de grafiek van de 

constructie met verplaatsbare kolommen onder de andere grafiek blijft, vindt gewichtsreductie plaats. In tabel 

5.4 is het percentage van gewichtsreductie en de cumulatieve gewichtsreductie opgenomen. De grafieken en 

tabellen van overige belastingvarianten zijn opgenomen in bijlage 24. 
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Grafiek 5.19 - Gewichtsreductie bij belastingvariant b3 

.... cumulatleve 
Aantal >> Ge~~ts,~ gewlcfJts· 
bo~la&i!if . re<1Uct1~ (%1 reductie (kg) 

68 % 1381 

2 42 % 1809 

3 29 % 1994 

4 21 % 1938 

5 14 % 1639 

6 7 % 1097 

7 2 % 314 

8 -3 % -712 

9 -8 % -1981 

10 -13 % -3491 

11 -17 % -5244 

12 -21 % -7240 

13 -24 % -9477 

14 -28 % -11957 

15 -31 % -14679 

Tabel 5.4 - Waarden van 

gewichtsreductie bij 

belastingvariant b3 
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Van elke variant is tot 15 bouwlagen gecalculeerd wat de mogelijke gewichtsreductie is ten opzichte van de 

kolomloze variant BB. In tabel 5.5 zijn de resultaten weergegeven. De grafieken 5.20 en 5.21 bieden inzicht in 

het verloop van de percentuele en de cumulatieve gewichtsreductie. 

Gewichtsreductie 

Aantal 

bouwlagen Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

(%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) (%) Cum.(kg) 

1 75 1176 72 1344 68 1381 69 1705 

2 49 1605 49 1884 42 1809 43 2172 

3 38 1903 36 2167 29 1994 31 2453 

4 30 2068 27 2193 21 1938 22 2362 

5 24 2101 18 1963 14 1639 14 1947 

6 19 2002 11 1476 7 1097 7 1271 

7 14 1771 5 732 2 314 2 333 

8 9 1407 -1 -268 -3 -712 -3 -865 

9 5 911 -7 -1526 -8 -1981 -8 -2325 

10 2 284 -13 -3040 -13 -3491 -12 -4045 

11 -2 -476 -18 -4810 -17 -5244 -15 -6027 

12 -6 -1369 -23 -6838 -21 -7240 -18 -8270 

13 -9 -2393 -27 -9122 -24 -9477 -21 -10774 

14 - 12 -3550 -32 - 11663 -28 -11957 -24 -13539 

15 -15 -4838 -36 -14461 -31 -14679 -27 -16565 

Tabel s.s- Percentuele en cumulatieve gewichtsreductie volgens trends per variant 
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Grafiek 5.20 - Percentuele gewichtsreductie 
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Uit tabel 5.S en grafieken 5.20 en 5.21 blijkt dat belastingvariant 1 procentueel, en vanaf 5 bouwlagen 

cumulatief, de hoogste gewichtsreductie geeft. Met deze variant is het tot 10 bouwlagen ook winstgevend om 

verplaatsbare kolommen toe te passen. Variant 3 is procentueel het minst winstgevend. Bij varianten 2, 3 en 4 

is het tot en met 7 bouwlagen, winstgevend om verplaatsbare kolommen toe te passen. 
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Grafiek 5.22 - Procentuele gewichtsreductie 

Grafiek 5.22 wekt de suggestie <lat er een optimum van winstgevendheid zit bij een belasting op de ligger 

tussen de lOkN/m en 15 kN/m. Dit kan wellicht vertekend zijn doordat bij variant 1 de capaciteit van de 

ligger meer wordt benut dan bij andere belastingvarianten 

5.3.2 Bepaling van constructiemassa per bouwlaag (x) en belasting {q) 

Net als in §5.2.3 worden de constructiemassa's tegen de totale belasting van de belastingvarianten uitgezet 

waardoor een formule kan worden opgesteld voor het constructiegewicht bij een bij een belasting (q) en een 

aantal bouwlagen (x). In tegenstelling tot §5.2.3 wordt deze benadering in <lit deel per constructiedeel gedaan 

in plaats van alles bij elkaar op te tellen. Zo kan men bij eventuele afwijking zien waar de oorzaak ligt. Deze 

benaderingsgrafieken zijn opgenomen in bijlage 25 . 

Dit geeft voor een constructie met verplaatsbare kolommen: 

(5.11) m = q(8,122x
2
+17,517x-5,999) +(49,575x2 

+823,181 - 634,625) 

Bij een constructie zonder verplaatsbare kolommen is geldt: 

(5.12) m = q(4,946x 2 +27,055x+12,862) +(-10,911x2 +1411,210-237,95) 

Net als in §5.2 zal deze theorie worden gevalideerd. Er wordt gekeken of de theorie nauwkeuriger bet verband 

beschrijft dan de theorie uit §5.2. 
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5.3.3 Validatie 

Teneinde de afwijking te bepalen met de nieuwe benaderingsmethode , worden weer de steekproeven uit 

§s.2.5 gebruikt. De resultaten hiervan worden vergeleken met die van §s.2.s. Hierdoor kan worden bepaald 

in hoeverre de nieuwe benadering een verbetering is ten opzichte van de vorige. 

Resultaten 

Steek- Verplaatsbare Constructiedeel Massa model (kg) Massa volgens Verschil (%) Cumulatief (kg) 

proef kolommen benaderings-

methode (kg) 

1. )a Ligger 3071,52 3161,24 2,92 89,72 

Vaste kolom 651,60 886,04 ~234.44 
Verplaatsbare kolom 719,40 637,85 -81,55 

Totaal 4442,5 4685,12 ~242,6o 
Nee Ligger 4623.48 5582,29 958,81 

Vaste kolom 1107,00 1098,50 ·0,77 -8.50 

Totaal 5730,48 6680,79 16,58 950,3 1 

2. )a Ligger 7376.40 5827,23 -21 ,00 -1549,17 

Vaste kolom 1545,00 1446,77 -6,36 -98,23 

Verplaatsbare kolom 1039.20 1061,79 2,17 22,59 

Totaal 9960,60 8335,78 -16,31 -1624,82 

Nee Ligger 8532,00 8010,73 -6,11 -521,27 

Vaste kolom 2088,00 1986,33 -4.87 -101,67 

Totaal 10620,00 9997,06 -5,87 -622,94 

3- )a Ligger 11944.80 11623,00 -2,69 -321,80 

Vaste kolom 3271,80 3103,77 -5,14 -168,03 

Verplaatsbare kolom 2470,80 2226,85 -9,87 -243,95 

Totaal 17687,40 16953,62 -4,15 -733,78 

Nee Ligger 14409,36 12577,13 -12,72 -1832,23 

Vaste kolom 4825,80 4647,26 -3,70 -178.54 

Totaal 19235,16 17224,39 -10,45 -2010,77 

4. Ja Ligger 12587,40 15124,17 2536,77 

Vaste kolom 3753,00 3823,31 1.87 70,31 

Verplaatsbare kolom 2380,20 2876,30 496,10 

Totaal 18720,60 21823,78 16,58 3103,18 

Nee Ligger 15357.60 14712,30 -4,20 -645.30 

Vaste kolom 4860,00 5821,65 19,79 961,65 

Totaal 20217,60 20533,95 1,56 316,35 

Tabel s.6 - Nauwkeurigheid toetsing 

In tabel S.6 is te zien dat de afwijkingen ten opzichte van de eerste validatie aanzienlijk kleiner zijn geworden. 

De meeste afwijkingen liggen tussen de Oen 10%. De totale afwijking is gereduceerd van maximaal 38,7% naar 

maximaal 16,6%. Toch blijven er, als er per constructiedeel wordt gekeken, grote procentuele verschillen 

zichtbaar van 20% tot 36%. 

Door het modelleren van meerdere bouwlagen is er een beter inzicht verkregen in het verloop van het gewicht 

van met name de Jigger. Deze bleek in plaats van een lineair, een negatief kwadratisch verloop te hebben. 

Hierdoor blijkt bij meer bouwlagen dat het stijgt bij meer bouwlagen. 

De grote afwijkingen die alsnog in de methode komen zijn waarschijnlijk te wijten aan het kleine aantal 

belastingvarianten. De trends van constructiegewicht per belasting (q) worden bepaald door 4 

belastingvarianten en daardoor 4 punten in de grafiek. Het constructiegewicht zal altijd wat afwijken van de 
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formule, doordat al clan niet de volledige capaciteit van de profielen wordt gebruikt. Door meer 

belastingvarianten te nemen, en daarmee meer punten in de grafiek, zal de trend nauwkeuriger bepaald 

worden. 

Een andere mogelijke oorzaak is het verschil tussen permanente belasting en veranderlijke belasting. In de 

formule worden deze gecombineerd. Door verschillende veiligheidsfactoren en reductiefactoren tussen 

permanente belasting en veranderlijke belasting, is de totale belasting mogelijk niet geheel in verhouding met 

de gebruikte totale belasting (q). 

5.4 Massa constructie 

Met behulp van de formule (5.11) kan de massa van de constructie worden bepaald aan de hand van een 

belasting (q) en een aantal bouwlagen (x). In deze paragraaf worden de constructiemassa's bij verschillende 

vloertypen en functies met elkaar vergeleken. 
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Grafiek 5.23 - Massa staalconstructie per aantal bouwlagen bij een vloeroverspanning van 3,6m 

In grafiek 5.23 is het gewicht van de staalconstructie uitgezet tegen het aantal bouwlagen{x). Toepassing van 

een IDES-vloer geeft een reductie van constructiemassa van ±25%- 35% ten opzichte van toepassing van een 

breedplaatvloer. Wat opvalt is dat de constructie van een Slimline-vloer zwaarder is clan een kanaalplaatvloer. 

Dit komt doordat bij een kleine overspanning de massa per ml van een Slimline-vloer hoger is clan een 

kanaalplaatvloer. De massa per ml van Slimline-vloeren is relatief constant. Deze zal clan ook beter presteren 

bij een grotere overspanning. 

75 



,.. 900 1 
E 

800 r Cia 
~ 

'E 700 l ... l "' 
- IOES-vloer woonfunctie 

a. 

"' 
600 ! - - • - IOES-vloer kantoorfunctie 

"' "' "' 500 E 
- S6mline-vloer "WOOnfunctie 

- -• - 51imline-vtoer kantoorfunctie 

400 - Kanaalplaatvloer woorlunctie 

300 - - • - Kanaalplaatvloer kantoorfunctie 

200 
- Breedplaatvloer woonfunctie 

- _._ - Breedplaatvloer kantoorfunctie 

0 5 10 15 20 25 

Aantal bouwlagen x 

Grafiek 5.24 - Massa staalconstructie en vloeren per aantal bouwlagen bij een beuk en een vloeroverspanning van 3,6m 

In grafiek 5.24 is het totale constructiegewicht per m2 uitgezet tegen het aantal bouwlagen (x). Hierin is te zien 

dat het totale constructiegewicht van een IDES-vloer ±65-70% lager is dan bij toepassing van een 

breedplaatvloer. Door de kleine overspanningen is de constructiemassa met toepassing van een 

kanaalplaatvloer ongeveer 20% lager dan bij toepassing van een Slimline-vloer. 

De grafieken 5.23 en s.24 geven inzicht in de materiaalbesparing die toepassing van een bepaald vloertype tot 

gevolg heeft in het constructiesysteem met verplaatsbare kolommen. Logischerwijs zal er minder staal nodig 

zijn bij toepassing van een licht vloersysteem als een IDES-vloer. De totale massabesparing die hiermee 

gepaard gaat, is enorm. Dit zal ook nog zijn uitwerking hebben op de funderingsconstructie, waar in dit 

onderzoek geen aandacht is besteed. De totale materiaalbesparing zal dus nog hoger zijn clan in grafiek 5.24 is 

afte lezen. 
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5,5 Naastgelegen verplaatsbare kolommen versus enkele verplaatsbare kolommen 

Ter vergelijking van de gewichtsbesparing en vrije indeelbaarheid wordt het systeem met twee naastgelegen 

verplaatsbare kolommen ook vergeleken met het systeem met een enkele verplaatsbare kolom. In deze toets 

wordt voldaan aan de eisen en uitgangspunten zoals gesteld in (Gijsbers,2011]. Er worden dezelfde 

belastingen op het systeem aangebracht, namelijk een Slimline-vloer met een overspanning van 7,2 meter in 

een woonfunctie. 

GEWICHT5REDUCTIE ltN OPZICHTE VAN BOVENGRENSWAARDE BU VIER VERDIEPINGEN 

Gewichtsbesparing bij f ..,J0,4) . ., - .. ' .. ~-.. ~-(-;.~ ... ~ ; . -
I ... 

Geb. Gew. reductle Geb. Gew. reductle Geb. Gew. reductie 

beukmaat lagen % kg lagen " kg lagen " kg 
3,6m 34% 1309 27% 786 18% 702 

Woonfunctle 5,4m 4 54% 5189 4 47% 3347 4 39% 3797 

7,2m 42% 5379 31% 2956 23% 2958 ----
3,6m 37% 1751 33% 1121 27% 1250 

Kantoorfunctle 5,4m 4 61% 8416 4 58% 5919 4 48% 6588 

7,2m 37% 5256 31% 3239 16% 2229 

Tabel 5.7 - Massareductie bij enkele vrijstaande kolommen (Gijsbers, 2011) 

In tabel 21.9 en 21.10 in bijlage 21 is de constructie tot 4 bouwlagen gedimensioneerd. Een 

overgedimensioneerde constructie met overspanning l0,8m heeft een massa van 14593 kg. Een constructie 

met verplaatsbare kolommen heeft een gewicht van 11032kg. Dit betekent een gewichtsreductie van 24% 

zijnde 3562 kg 

Uit het onderzoek van Gijsbers (2011) blijkt <lat er bij een overspanning van l0,8m en een verplaatsbare 

kolom op 5.4 meter in een woonfunctie (wat dus een gelijke vrije indeelbaarheid betekent) een besparing is te 

behalen van 39%. Dit is cumulatief 3797kg. Dit betekent dater in het kolomloze model wordt uitgegaan van 

een massa van 9736 kg. In dit geval zou het dus gunstiger zijn om maar een verplaatsbare kolom toe te passen 

in plaats van 2. Dit is wellicht vertekend omdat er andere randvoorwaarden zijn aangenomen bij het 

dimensioneren. 

In vergelijking met een totale overspanning van 7,2m en een verplaatsbare kolom op 3,6m is een totale 

besparing van 18% mogelijk. Het is dus gunstiger bij overspanningen van 3,6m om twee naastgelegen 

kolommen toe te passen in plaats van een enkele. Er is dus meer besparing mogelijk en meer vrije 

indeelbaarheid van de plattegrond. 

Omdat in Gijsbers (2011) een lagere constructiemassa als benchmark is genomen, zijn er wellicht nog andere 

randvoorwaarden genomen voor het dimensioneren. Er kunnen daarom geen scherpe conclusies worden 

getrokken uit de verschillen. 
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s.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de praktische haalbaarheid van een constructie met verplaatsbare kolommen onderzocht. 

De praktische haalbaarheid van de constructie ligt ten grondslag aan het doel van een constructie met 

verplaatsbare kolommen, namelijk het reduceren van constructiegewicht. 

De constructie met 2 verplaatsbare kolommen en 3 overspanningen van 3,6 meter wordt vergeleken met een 

constructie met een overspanning van 3X3,6 meter zonder verplaatsbare kolommen. Dit is gedaan aan de 

hand van 4 belastingvarianten. Er is begonnen met het model met 4 bouwlagen dat in hoofdstuk 4 is gebruikt 

ter bepaling van de constructieve haalbaarheid. Hieruit is een theorie ontwikkeld om het constructiegewicht te 

bepalen bij een belasting (q) en een aantal bouwlagen (x). Na validatie van de formule aan de hand van 4 

steekproeven is gebleken dat er veel afwijkingen in de resultaten optreden. Hierna zijn de maatgevende 

modellen gemodelleerd tot 7 bouwlagen. Dit is voldoende gebleken om het haalbare aantal bouwlagen te 

bepalen. 

De ontwikkelde theorie om het constructiegewicht te bepalen bij een belasting (q) en aantal bouwlagen (x), 

bezit na modellering van 7 bouwlagen alsnog afwijkingen van de totale constructie tot 16% en per bouwdeel 

zelfs 35%. Om de formule nog nauwkeuriger te krijgen moeten er meer belastingvarianten gemodelleerd 

worden, zodat de trendlijnen beter de werkelijkheid benaderen. Ook hadden de veiligheidsfactoren en 

reductiefactoren van de belastingen moeten worden meegenomen, bij bepaling van de belastingvarianten. 

Deze hadden ook moeten worden meegenomen in de formule. 

Aan de hand van het model met 7 bouwlagen is de gewichtsreductie per belastingvariant bepaald. Hieruit is 

gebleken dat bij belastingvariant 1 (IDES-vloer met overspannig van 2,7 meter en een woonfunctie) het 

hoogst aantal bouwlagen haalbaar is. Er vindt tot en met 10 bouwlagen gewichtsreductie plaats ten opzichte 

van een grote overspanning. Bij belastingvarianten 2 t/m 4 gebeurt dit tot en met 7 bouwlagen. 

Met behulp van de ontwikkelde formule ter benadering van het gewicht van de staalconstructie bij een 

belasting (q) en een aantal bouwlagen (x), is de massa van de staalconstructie en de totale massa van de 

constructie met vloeren bepaald bij verschillende vloertypen en functies. Bij toepassing van een zeer licht 

vloertype als een IDES-vloer kan er 25% tot 35% van de staalconstructie worden bespaard ten opzichte van 

een zware breedplaatvloer. Als er wordt gekeken naar de hele draagconstructie is de constructie 65%-70% 

lichter bij toepassing van een IDES-vloer. Een Slimline-vloer presteert op gebied van massareductie relatief 

slecht bij toepassing van een kleine overspanning. 

Samenvattend kan worden gesteld dat construeren met een licht vloertype als een IDES-vloer, met betrekking 

tot gewichtsreductie, de voorkeur geniet boven zwaardere vloersystemen. Hoe lichter het vloertype, des te 

lichter wordt de stalen draagconstructie en is er bovendien minder materiaal nodig voor de fundering. Er 

wordt van uitgegaan dat als er minder materiaal wordt gebruikt, de milieulast gereduceerd zal worden. Er 

moet echter wel rekening gehouden worden met de verschillende milieulasten die de verschillende 

vloersystemen veroorzaken. Dit is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

In het volgende hoofdstuk wordt met behulp met de gewichtsbepalingsformule, de prijsverhouding van de 

constructiesystemen met verschillende vloertypen en andere variabelen bepaald. 
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6. Financiele haalbaarheid 

6.1 Inleiding 

Uit hoofdstuk 5 is gebleken <lat er bij toepassing van lichte vloertypes ten opzichte van zwaardere vloertypes 

op voorhand al minder materiaal wordt gebruikt, maar ook dat er procentueel nog meer gewichtsreductie is te 

behalen. Een staalconstructie is volgens Anon, www.bouwenmetstaal.nl 7% en 13% van de investeringskosten 

van het gebouw. Door licht te construeren kan dus aanzienlijk worden bespaard op de materiaalkosten van de 

constructie. In deze paragraaf wordt de verhouding tussen de prijs van de draagconstructie en vloertype 

bepaald. 

Innovatieve en lichtgewicht vloertypes vaak duurder zijn clan de traditionele zware vloertypes. De kosten van 

een vloer in combinatie met de benodigde staalconstructie kan worden onderzocht. Er wordt dus gekeken 

naar de financiele verschillen bij verschillende vloertypes, vloeroverspanningen, aantal bouwlagen en aantal 

beuken. 

6.2 Bepalingsmethode 

In §5.3 is een formule opgesteld waarmee het constructiegewicht kan worden berekend bij een belasting (q) en 

een aantal bouwlagen (x}. Deze formule wordt gebruikt om de prijs van de constructie inclusief de vloer te 

benaderen. De formule uit §5.3 voor het constructiegewicht is: 

(5.11) m = q(8,122x2 +17,517x - S,999)+(49,57Sx2 +823,181-634,625) 

De prijs van de staalconstructie wordt verkregen door de massa te vermenigvuldigen met de staalprijs per kilo. 

De staalprijs per kilo voor H-profielen ligt tussen de €1,32 en €1,44 (19-01-14). Er wordt dus uitgegaan van 

gemiddeld €1,38. Deze staalprijs is alleen gebaseerd op het profiel als product. De extra kosten door 

detaillering zijn niet meegenomen in de prijs. 

De belasting q wordt gegeven door de vloeroverspanning l te vermenigvuldigen met de veranderlijke belasting 

<lfunctie• 0,5 kN/m
2 

voor scheidingswanden en q vloer· qvloer is de belasting per meter overspanning. Het verloop 

van de belasting bij een overspanning van verschillende vloertypes is te zien in bijlage 26. 

De prijs voor een vloersysteem loopt op bij een grotere overspanning, doordat er meer materiaal nodig is voor 

dit vloersysteem. De verschillen zijn echter minimaal. Daarom wordt er uitgegaan van een prijs per m2 en dus 

een lineair verband met de overspanning. De grafieken met prijzen per overspanning staan uitgewerkt in 

bijlage 27. 

79 



Als deze waarden bekend zijn kan de prijs van de constructie worden berekend door de formule: 

{6.1) € = €
51001

(b + l)(q(8,122X2 + l 7,517X-5,999) +(49,575X2 +823,181-634,625))+10,8bxl€vloer 

Met: 

€
51 
•• 1 = prijs staal per kilo= 1,32-1,44 [Anon, www.staalprijzen.nl] 

b = aantal beuken 

q = l(qvloer +qfunctie +0,5) -7 q vloer [bijlage 26] 

x = aantal bouwlagen 

l = vloeroverspanning 

€ vloer = prijs per m2 vloeroverspanning [bijlage 27] 

De prijs per m2 kan zodoende worden bepaald door: 

_ 1 €staal(b+ l)(q(8,122X2 +17,51 ?X -S,999)+ (49,575X2 +823,181-634,625))+10,8bxl€vloer 
{6.2) €m =-==---"'--------------------------~""'"'-

10,8bxl 

Door te varieren met verschillende variabelen kan worden vastgesteld wat uit financieel oogpunt de beste 

optie is. In de volgende paragraaf wordt de prijs per m 2 bepaald bij verschillende aantallen bouwlagen, 

aantallen beuken, vloeroverspanningen, vloertypen en functies. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

6.3 Resultaten 

~ 600 1 
~ : ~------·--·· 

- IOES-vloer woonfunctie 

450 +--·--- - - .. - IDES-vloer kantoorfunctie 

- S6mline-vloer woonfunctie 
400 

- -• - Sfimline-vloer kantoorf~e 

350 - Kanaalplaatvloer woortunctie 

- - .. - Kanaalplaatvloer lcilntoorfunctie 

- Breedplaatvloer woonfunctie 

- - .. - Breedplaatvloer kantoorfunctie 
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Aantal bouwlaaen x 

Grafiek 6.1- Prijs per m
2 

per bouwlaag bij I beuk en v/oeroverspanning 3,6 meter 

In grafiek 6.1 is de prijs per m2 uitgezet tegen het aantal bouwlagen. Door het dominante aandeel van de 

vloerprijs is de IDES vloer het duurst, ongeacht de gewichtsbesparing van de staalconstructie. Constructies 

met kanaalplaatvloeren blijken het goedkoopst. Door het hoge gewicht van de breedplaatvloeren, zal de 

breedplaatvloer bij meer clan 5 bouwlagen duurder zijn clan de Slimline-vloer. 
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50 ~-
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Grafiek 6.2- Prijs per m2 
per aantal beuken bij 4 bouwlagen en v/oeroverspanning 3,6 meter 
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In grafiek 6.2 is de prijs per m2 uitgezet tegen het aantal beuken. In de grafiek is te zien dat de prijs per m2 

afneemt naarmate er meer beuken worden toegepast. Dit is te verk.laren doordat het aantal delen 

staalconstructie wordt gegeven door b+ 1. Voor een beuk, dienen er twee delen staalconstructie te zijn. Door 

meer beuken te nemen wordt de extra staalconstructie gedeeld door een groter aantal beuken. 

In het vierlaagse gebouw is de toepassing van de kanaalplaatvloer in alle gevallen de goedkoopste optie. De 

volgorde van prijs per m2 van goedkoop naar duur is in verhouding met de prijs per m2 van de vloeren. 
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'E ... 400 
u 
Q. 

"' 350 . = ... 
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300 -

100 . 
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- -..- - Sfimline-vtoer kantoorflA'ICtie 

--+- Kanaalplaatvloer woortunctie 

- - - - Kanaalplaatvloer kantoorfundie 

--+- Breedplaatvloer woonfunctie 

- _,.. - Breedplaatvloer kantoorfunctie 
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Vloeroverspanning I (m) 

Grafiek 6.3 - Prijs per m
2 
per vloeroverspanning bij 1 beuk van 4 bouwlagen 

In grafiek 6.3 is de prijs per m2 uitgezet tegen de vloeroverspanning. Uit de grafiek blijkt dat een grote 

vloeroverspanning gunstig is voor de prijs per m2 van de constructie. Bij breedplaatvloeren lijkt de prijs van de 

constructie minder snel af te nemen bij een grotere overspanning. Dit is te verklaren door het hoge 

constructiegewicht bij een zware constructie. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Om uit te sluiten dat er overhaaste conclusies warden getrokken uit een onnauwkeurige benaderingsformule 

van bet constructiegewicht, wordt er gekeken hoe zeer bet constructiegewicht kan fluctueren opdat 

kanaalplaatvloeren alsnog de goedkoopste zijn. 

'E 600 
Qi 
Cl. 

"' =c 500 11. 

--.--- IDES-vloer woonfunctie 

400 - - .. - IDES-vloer bntoorfunctie 

- Slimline-vloer 'MlOOfunctie 
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--+- Kanaalplaatvloer woorlunctie 
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- Breedplaatvloer woonfunctie 
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Grafiek 6.4 - Prijs per m
2 

per aantal beuken bij 4 bouwlagen en vloeroverspanning 3,6 meter waarbij de massa van de 

staalconstructie van de kanaalplaatvloer is vermenigvuldigd met een afwijkingsfactor 1,2 

Uit de validatie van de benaderingsformule van de constructiemassa(§5.3,3) bleek dat de uitkomst 16% kan 

afwijken van de werkelijkheid. Daarom wordt er uitgegaan van een extra factor van 20% aan de massa van de 

staalconstructiemassa bij toepassing van kanaalplaatvloeren. Als bet constructiegewicht van de constructie 

met kanaalplaatvloeren met een factor 1,2 wordt vermenigvuldigd, blijkt dit alsnog de goedkoopste optie. Dit 

betekent ook dat de prijs niet boven de Slimline-vloer zal komen. Dit betekent dat de materiaalbesparing, die 

behaald kan warden met een lichte vloerconstructie, financieel gezien niet opweegt tegen een goedkope en 

zwaar vloertype, zelfs al zit er een afwijking van 20% in de benaderingsformule. 

Uit hoofdstuk 5.3 kan warden afgeleid dat bet gewicht van de liggers in de constructie 65% - 75% van bet 

gewicht van de staalconstructie bepalen. Als er kanaalplaten warden toegepast, kan er 20% aan 

staalconstructie warden toegevoegd, opdat bet nog steeds de goedkoopste optie is. Als deze toevoeging in zijn 

geheel aan bet gewicht van de liggers wordt toegevoegd, betekent dit dat de liggers 26,7% - 30,8% zwaarder 

mogen warden. Dit kan dus een extra toevoeging zijn voor oplegging van de vloeren. Hieruit blijkt ook, dat als 

bet financiele aspect de boventoon voert, de gelntegreerde ligger die in §4.2.1 werd uitgesloten, alsnog een 

optie is. 

Het is mogelijk dat de gegeven staalprijs geen correcte benadering is van de werkelijke constructie doordat er 

nog veel bijkomende kosten zijn in bet verwerkingsproces. In grafieken 5.38 en 5,39 is de prijs per m2 uitgezet 

tegen een oplopende staalprijs vanaf 1,3 €/kg. 
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Grafiek 6.6- Prijs per m
2 
per€/kg bij 1 beuk van 10 bouwlagen en vloeroverspanning 3,6 meter 

Grafiek 6.S toont aan <lat, in een gebouw van 4 bouwlagen, hoe zeer de staalprijs ook fluctueert, er weinig 

verschil zit in de prijsverhoudingen tussen de constructies met een bepaald vloertype. Grafiek 6.6 toont aan 

<lat de kosten van constructies met breedplaatvloeren, in een gebouw van 10 lagen bij een staalprijs van 2,9 

€/kg het hoogst zijn. Bij 10 bouwlagen zal het pas bij een staalprijs van 3,9 €/kg een verschil opleveren tussen 

de IDES-vloer en de Slimline-vloer. De kanaalplaatvloer blijft de goedkoopste optie. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

6.4 Condusie 

In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar investeringskosten van de draagconstructie bij verschillende 

vloertypen en functies. Dit is gedaan aan de hand van de formule van het constructiegewicht die in hoofdstuk 

5 is bepaald. Er is een nieuwe formule opgesteld, waarmee de prijs van de constructie per m2 wordt gegeven 

met de variabelen vloeroverspanning, aantal beuken, aantal bouwlagen, vloertype en functie. De prijs die 

wordt bepaald is alleen gebaseerd op de staalconstructie en de vloeren. De kosten van de staalconstructie zijn 

bepaald door de prijs per kilo. Hierin zijn geen extra kosten voor detaillering meegenomen. 

De kosten van de vloeren blijken dominant in de prijs van de totale constructie. Omdat de prijs per m 2 van 

IDES-vloeren ongeveer 5 keer zoveel bedraagt, ten opzichte van de prijs van een kanaalplaatvloer, weegt de 

materiaalbesparing van het staal nooit op tegen de kosten. Dit maakt de kanaalplaatvloer ten alien tijde de 

goedkoopste optie. Er is in dit hoofdstuk vastgesteld hoeveel de staalprijs kan fluctueren, om financieel op te 

wegen tegen de kosten van het vloertype. 

De berekeningen die in dit hoofdstuk zijn gedaan, blijven echter beperkt tot alleen de investeringskosten van 

de draagconstructie en de vloeren. Een zwaarder vloertype en daardoor een hogere belasting heeft echter tot 

consequentie, dat er in de fundering meer materiaal nodig is. Hier zijn hogere investeringskosten mee 

gemoeid. De investeringskosten die de extra fundering met zich meebrengen, zijn in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. Ook zijn de constructiehoogte van de Jigger en de vloeren en de invloed van 

leidingintegratie niet meegenomen in de prijs. Deze is van invloed op de geveloppervlakte en daarmee de prijs 

van de gevel. Om de totale investeringskosten te bepalen moeten deze echter wel meegenomen worden. 

In dit onderzoek is alleen rekening gehouden met een deel van de investeringskosten. Door toepassing van 

een flexibel vloersysteem kan er in de levensloop van het gebouw worden bespaard op exploitatiekosten. Ook 

dit is buiten beschouwing gebleven. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

7. Bouwtechnische implementatie 

7.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn de constructieve, praktische en financiele haalbaarheid bepaald van 

verplaatsbare kolommen in een draagconstructie. Hieruit zijn een aantal randvoorwaarden beschreven die 

van invloed zijn op het uiteindelijke detailontwerp van de verplaatsbare kolom. Uit de praktische en financiele 

haalbaarheid volgen echter verschillende aanbevelingen. Hier moet daarom op verschillende manieren 

worden ingespeeld. Verder zijn er een aantal aspecten, zoals de verplaatsingsmethode die in dit onderzoek 

buiten beschouwing zijn gebleven. 

7.1.1 Ontwerp Gijsbers (2011) 

Het volgende ontwerp bouwt voort op het ontwerp van Gijsbers (2011). Uit de vorige hoofdstukken volgen 

randvoorwaarden voor de detaillering, waaraan het volgende ontwerp zoveel mogelijk zal voldoen. Voor de 

aspecten waarop het vooronderzoek ontbreekt, zullen een aantal uitgangspunten worden gegeven en 

beargumenteerd. 
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Ajb. 7.1 - Ontwerp Gijsbers (2011) bij toepassingvan THQ-ligger 

t 
.!. 

Het ontwerp van Gijsbers (2011) is uitgegaan van een THQ-ligger of SFB-ligger. Aan de binnenzijde van het 

liggerprofiel zijn moeren gelast waar de kolom aan de ligger bevestigd kan worden. Op de uitstekende 

onderflens zijn Slimline-vloeren opgelegd. 
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Bij verplaatsing zal eerst de spanning van de kolom worden gehaald door middel van mechanische vijzels. 

Daardoor kan de demontabele voet worden verwijderd en hangt de kolom aan de ligger aan de bovenzijde. Na 

demontage aan de bovenzijde kan de kolom worden verplaatst op kogellagers aan kopplaat aan de bovenzijde 

van de kolom. De kogellagers rollen over hoekprofielen die aan de onderzijde van de ligger zijn gelast. 

7 .2 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor de constructieve haalbaarheidsanalyse (§4.2) hebben aangetoond dat: 

Ten behoeve van gewichtsreductie van de staalconstructie een normaal walsprofiel, als ligger, beter 

presteert dan een geintegreerd liggerprofiel. Door gemiddelde prestaties in gewichtsreductie en 

hoogtereductie is gekozen voor het HEB-profiel; 

Ten behoeve van gewichtsreductie van de staalconstructie en de beste sterkte-eigenschappen om 

beide assen, de kolom het beste kan worden uitgevoerd in een HEA-profiel. 

De praktische haalbaarheidsanalyse heeft aangetoond dat: 

Er procentueel meer gewicht van de staalconstructie kan worden gereduceerd bij toepassing van een 

erg licht vloertype als een IDES-vloer; 

Er gewichtsreductie plaatsvindt tot een groter aantal bouwlagen, wanneer er een licbt vloertype wordt 

toegepast als een IDES-vloer. Er is daarom sprake van praktische haalbaarbeid tot een groter aantal 

bouwlagen. 

De financiele haalbaarheidsanalyse heeft aangetoond dat: 

De kosten die worden bespaard bij lichtere staalconstructie, niet opwegen tegen de dominantie van 

de prijs van de vloeren. Daarmee is de kanaalplaatvloer altijd de goedkoopste optie. 

De kanaalplaatvloer zo kostenbesparend is, dat deze met een extra liggergewicbt van 27%-31 % alsnog 

de goedkoopste optie is. Hierdoor wordt bet aannemelijk om alsnog een geintegreerd liggerprofiel toe 

te passen, ook al werd deze in §4.2.1 uitgesloten. 

Om extra kosten door constructiehoogte te voorkomen, de vloer grotendeels in de constructiehoogte 

van bet profiel moet liggen. 
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Aanpasbaarheid van de draagconstructie 

Als reactie op het on twerp in Gijsbers (2011) volgen een aantal bouwtechnische aspecten: 

Er wordt uitgegaan van een open liggerprofiel, zodat er geen extra schroefhulzen of moeren in de 

ligger gelast dienen te worden. Met het open liggerprofiel dat aan boven en onderzijde bereikbaar is 

voor aanpassingen, dienen alleen vooraf gaten te worden geboord in de flenzen. 

Er wordt uitgegaan van een mobiele transportvoorziening, zodat er geen extra maatwerk aan de ligger 

nodig is 

Het spanningsvrij maken van de constructie gebeurt, als in het ontwerp van Gijsbers (2011), met 

mechanische vijzels. Hierdoor kan de voet van de kolom worden gedemonteerd en hangt de kolom 

aan de ligger erboven. 
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7.3 Varianten 

7,3.1 Variant l 

In variant 1 wordt het HEB-profiel als uitgangspunt genomen. De vloeren worden opgelegd via de bovenflens. 

Bevestiging van de kolom en kolomvoet gaan middels een bout en moerverbinding. Omdat er voldoende 

ruimte wordt gehouden tussen de onderzijde van de vloer en de onderzijde van de Jigger, is het mogelijk de 

moeren op de bouten te bevestigen. 

HEA 220 

--1 -

HEA 260 

_ _J__ 

Afb. 7.2 - Variant 1 bij toepassing kanaalplaatvloer 

- Alwer1daag 50mm 
- Kanaalpleatvloer HVP 150 

Variant I 

Schaal: 1:10 

Bij vloertypes waarin oplegnokken zijn gelntegreerd in de vloer, kan deze meteen op de bovenflens worden 

gemonteerd. Hierna kan de vloer worden afgewerkt met een demontabele topvloer en een afwerklaag. 

Bij vloeren waarbij geen oplegmogelijkheid in de vloer zit gemonteerd (zoals een IDES-vloer, kanaalplaatvloer 

of breedplaatvloer), zal er een extra voorziening worden gemaakt om de vloeren op te leggen in de 

constructiehoogte van de Jigger. Dit gebeurt middels een beugel die lokaal over de Jigger loopt en is gelast aan 

een doorlopende oplegtlens. Doordat de beugel lokaal over de Jigger loopt, blijft er ruimte voor bevestiging 

van de kolom. De afwerklaag wordt niet over de Jigger heen gestort. Deze wordt vrijgehouden voor de 

montage en demontage van de verplaatsbare kolom. De vloer boven de Jigger wordt met een demontabel 

systeem afgewerkt 

In dit systeem zijn dus meerdere vloertypes toepasbaar. Afhankelijk van het vloertype moet er al dan niet 

gebruik worden gemaakt van de oplegbeugel, waardoor de vloer in de constructiehoogte van het profiel kan 

worden gemonteerd. Op deze constructiewijze is er dus altijd een geringe constructiehoogte en is er 

voldoende montagevrijheid. De variant met diverse vloertypes is uitgewerkt in bijlage 29. 
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7 .3.2 Variant 2 

In variant 2 is het SFB-profiel als uitgangspunt genomen. De vloeren worden opgelegd op de verlengde 

onderflens. Bevestiging van de kolom en kolomvoet wordt gedaan met behulp van bouten en moeren. Omdat 

de vloeren, door hun kleine overspanning, niet de hoogte bereiken van het liggerprofiel, is er voldoende 

ruimte aan de bovenzijde van de vloer om de kolommen aan de bovenzijde te bevestigen. 

HEA220 

HE8300 

HEA260 

_ _l__ 
Afb. 7.3 - Variant 2 bij toepassing kanaalplaatvloer 

• VloervOO!oging.I 
comput&Moer 
• Alwarttlaag 50mm 
• Kanaa1plaalvloer HVP 150 

Variant 2 

Schaal: 1:10 

Door het gebruik van de ge'integreerde ligger, zijn er geen extra voorzieningen nodig om de vloeren op te 

leggen in de constructiehoogte van het liggerprofiel. Daarbij zijn wel extra voorzieningen nodig om de vloer 

op te hogen tot de voet van de kolom. De variant met diverse vloertypes is uitgewerkt in bijlage 29. 

7,4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het ontwerp van de verplaatsbare kolom doorontwikkeld. Aan de hand van 

randvoorwaarden die zijn geschetst in vorige hoofdstukkenzijn twee varianten ontwikkeld. Omdat er uit de 

praktische haalbaarheidsanalyse en financiele haalbaarheidsanalyse verschillende randvoorwaarden met 

betrekking tot vloertoepassing zijn, is het systeem toepasbaar gemaakt voor verschillende vloertypes. Dit 

houdt in dat wanneer er wordt bezuinigd op investeringskosten, de kanaalplaat toepasbaar is. Wanneer de 

milieulast gereduceerd client te worden, kan een Slimline- of een IDES-vloer worden toegepast. 

Omdat de keuze voor een vloertype en constructiesysteem uiteenlopende redenen heeft, is er geen beste keuze 

te kiezen. Er wordt met de varianten een mogelijke oplossing gegeven voor toepassing van verplaatsbare 

kolommen in een draagconstructie. 
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Aanpasbaarbeid van de draagconstructie 

8 Algemene conclusies en aanbevelingen 

8.1 Algemene conclusie 

In dit rapport is de toepasbaarheid en haalbaarheid van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie 

onderzocht. Hieruit volgen randvoorwaarden voor het gebouw, de draagconstructie als geheel, de 

constructiedelen en het detailontwerp. Met de bepaalde randvoorwaarden is een ontwerp gemaakt van een 

constructiesysteem met verplaatsbare kolommen. In dit hoofdstuk volgt een eindconclusie van het gedane 

onderzoek. De algemene conclusie wordt teruggekoppeld aan de onderzoeksvragen die in het begin van het 

rapport zijn opgesteld: 

I. Aan welke eisen moet een gebouw voldoen om verplaatsbare kolommen toe te kunnen passen? 

Vooraf zijn er randvoorwaarden van toepassing opgesteld die betrekking hebben op gebouwhoogte, vorm, 

materiaal en stabiliteit. De toepasbaarheid met betrekking tot typologie wordt bepaald op het schaalniveau van 

globale plattegrondindeling van het gebouw. Hieruit is de gebouwdiepte, vorm, stabiliteitsvoorziening op te 

maken. Het generieke materiaalgebruik is ondergeschikt omdat een staalconstructie alle vormen mogelijk kan 

maken. 

In de meerlaagse woningbouw zijn er drie typologieen als uitgangspunt genomen: het woongebouw met 

galerij-, portiek- en corridorontsluiting. Hierin hebben gebouwen met galerij- en portiekontsluiting gelijke 

eigenschappen met betrekking tot gebouwdiepte en overspanningen. Wanneer de typologieen aan de vooraf 

gestelde algemene voorwaarden voldoen, is toepassing van verplaatsbare kolommen in al deze typologieen 

mogelijk. Bij kantoorgebouwen zijn er vier kantoorindelingen als uitgangspunt genomen: bet cellenkantoor, 

groepenkantoor, coconkantoor en combinatiekantoor. Hierin hebben het cellenkantoor en groepenkantoor 

respectievelijk coconkantoor en combinatiekantoor gelijke eigenschappen met betrekking tot gebouwdiepte 

en overspanningen in diepterichting. 

Er zijn gelijkenissen in eigenschappen van de galerijflat of portiekflat en het cellenkantoor of groepenkantoor, 

voornamelijk in diepterichting. Hetzelfde geldt voor de meergezinswoning met corridorontsluiting en het 

cocon-/combinatiekantoor. Als de plattegrond vrij indeelbaar is kan dat betekenen dat de functies 

uitwisselbaar zijn. Dit draagt bij aan de flexibiliteit en daarmee de levensduur van bet gebouw. 

In §2.4 is met behulp van cijfers over de huidige woningvoorraad en kantorenvoorraad getracht de potentiele 

toepasbaarheid in de Nederlandse gebouwenvoorraad te benaderen en een schatting van de potentiele 

massareductie te maken. Er is ingekaderd wat de huidige markt is en welk percentage voldoet aan de gestelde 

uitgangspunten. Hieruit blijkt dater in de huidige meerlaagse woningmarkt 8,3% tot 18% aan materiaal kan 

worden bespaard. In de kantorenmarkt is dit 7.4% tot 22,2% van de totale massa. De potentiele markt voor 

toepassing van verplaatsbare kolommen is dus van aanzienlijke grootte. 
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2. In welke mate moeten verplaatsbare kolommen verplaatsbaar zijn, om voldoende ontwerpvrijheid 

van de plattegrond te bieden? 

In hoofdstuk 3 is aan de hand van plattegrondstudies door medestudenten bepaald, wanneer het gewenst is 

om kolommen verplaatsbaar te laten zijn. In het onderzoek van Gijsbers (2011) is bepaald, dat kolommen in 

de plattegrond een belemmering gaan vormen voor de vrije indeelbaarheid van de plattegrond bij een 

stramien van 5,4x6,0m en kleiner. Er is vastgesteld dat 50% van de kolommen verplaatsbaar moet zijn en dat 

er een maximale verplaatsing van 1,2m nodig is. In dit onderzoek is er vastgesteld wanneer het gewenst is om 

naastgelegen kolommen te verplaatsen. Met gelijke experimenten als in het onderzoek van Gijsbers (2011) en 

data uit dit onderwek is bepaald dat naastgelegen kolommen verplaatsen gewenst is bij een stramien van 

3,6x3,6 meter of kleiner. Doordat naastgelegen kolommen verplaatsbaar zijn is er een verplaatsing gewenst 

van0,9m. 

3. Aan welke constructieve eisen moet de draagconstructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

In hoofdstuk 4 is de constructieve haalbaarheid van een constructiesysteem met naastgelegen verplaatsbare 

kolommen bepaald aan de hand van een model in een raamwerkprogramma. Vooraf is als randvoorwaarde 

gegeven dat de Jigger in het belang van gewichtsreductie en constructiehoogte-reductie moet bestaan uit een 

HEB-profiel. De kolom bestaat in het belang van gewichtsreductie en bouwtechnische aspecten uit een HEA

profiel. 

Aan de hand van 4 belastingvarianten is de constructie gedimensioneerd en getoetst op axiale druk, 

kniksterkte, afschuiving, buiging, afschuiving in combinatie met buiging en vervorming. De 4 

belastingvarianten zijn gedimensioneerd tot de toetsten voldoen dus deze zijn constructief haalbaar geacht. 

Uit alle gemodelleerde modellen zijn de maatgevende modellen en de constructiemassa 's vastgesteld. 

4. Aan welke praktische eisen moet de constructie voldoen, om verplaatsbare kolommen mogelijk te 

maken? 

Aan de hand van de dimensionering van de constructie met en zonder verplaatsbare kolommen van de 4 

belastingvarianten is vastgesteld wat de constructiemassa en gewichtsreductie per belastingvariant is. Hieruit 

is gebleken dat bij belastingvariant 1, waarin een IDES-vloer met een overspanning van 2,7 meter in een 

woonfunctie is toegepast, procentueel het meeste gewichtsreductie plaatsvindt en dat er zo het hoogst aantal 

bouwlagen (10) haalbaar zijn. Hierna is een formule opgesteld waarmee het gewicht van de staalconstructie 

kan worden benaderd bij een aantal bouwlagen (x) en een gelijkmatig verdeelde belasting (q). Hieruit volgt 

dat toepassing van een IDES-vloer 25%-35% massareductie van de staakonstructie en een totale 

massareductie van 65%-70% ten opzichte van een breedplaatvloer tot gevolg heeft. Uit milieutechnisch 

oogpunt moet de constructie dus geschikt zijn om lichte stalen vloerconcepten op toe te passen. 

Aan de hand van de formule om het constructiegewicht te benaderen, worden de stichtingskosten van de 

constructie inclusief vloeren bepaald. Hieruit blijkt dat door de dominantie van de vloeren op de prijs van de 

constructie, de kanaalplaat altijd de goedkoopste optie is. De stichtingskosten van een constructie met 
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toepassing van kanaalplaatvloeren is 24%-46% lager clan bij een constructie met een IDES-vloer. Uit financieel 

oogpunt moet het systeem dus geschikt zijn om kanaalplaatvloeren op toe te passen. 

In dit onderzoek is echter geen rekening gehouden met de prijs en massa van de fundering die extra 

constructiemassa met zich meebrengt en welke kosten extra constructiehoogte met zich meebrengt doordat er 

geen leidingen gelntegreerd kunnen worden. Om een duidelijk beeld te krijgen van de investeringskosten 

moet hier dus meer onderzoek naar worden verricht. 

s. Aan welke bouwtechnische eisen moet de constructie voldoen, om verplaatsbare kolommen 

mogelijk te maken? 

Aan de hand van de resultaten uit de praktische haalbaarheid zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan het 

detailontwerp moet voldoen. Uit milieutechnisch oogpunt moet een licht stalen vloerconcept toepasbaar zijn 

op de constructie maar uit financieel oogpunt moeten kanaalplaten toepasbaar zijn. Om deze overweging 

open te laten moet de constructie meerdere mogelijkheden bieden voor toepassing van een vloertype. 

Om de vloer in de hoogte van het liggerprofiel op te leggen zodat constructiehoogte kan worden beperkt, 

worden meerdere opties geboden. Het meeste voordeel zal gehaal worden als in het vloertype zelf een 

mogelijkheid is opgenomen om de vloer op de bovenflens van de ligger, aan de bovenzijde van de vloer, op te 

leggen, zoals het geval is bij Slimline-vloeren. W aar dit niet het geval is, als bij kanaalplaatvloeren, moet een 

voorziening worden gemaakt in de vorm van een oplegbeugel op de bovenflens of een gelaste plaat aan de 

onderflens. Dit heeft echter wel weer extra materiaalgebruik tot gevolg. 

8.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Gebouwenvoorraad onvoldoende gespecificeerd 

In §2.3 is met behulp van de beschikbare cijfers over de huidige gebouwenvoorraad, de marktpotentie van 

verplaatsbare kolommen getracht te bepalen. De beschikbare data zijn echter beperkt tot het percentages van 

gebouwfuncties in de gebouwenvoorraad. In §2.3 is gesteld dat bepaling van toepasbaarheid in het gebouw 

afhankelijk is van het schaalniveau van globale plattegrondindeling. Er zijn er in §2.2 randvoorwaarden 

opgelegd met betrekking tot aantal haalbare bouwlagen. Ook hierover is de data met betrekking tot de 

gebouwenvoorraad zeer beperkt. De bepaalde marktpotentie is daarom veelal gebaseerd op aannames. Om 

hierover meer gegronde uitspraken te kunnen doen, moet er meer en meer gedetailleerde informatie vrij 

komen over de huidige gebouwenvoorraad, of meer onderzoek worden verricht. Hierin moeten het 

typologieen, gebouwafmetingen, vorm, het aantal bouwlagen en de stabiliteitsvoorziening van de huidige 

voorraad worden vastgesteld. 
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Onvoldoende steekproeven ontwerpexperiment 

In hoofdstuk 3 is met behulp van ontwerpexperimenten getracht te bepalen in welk stramien het zinvol is om 

naastgelegen kolommen te verplaatsen en hoe groot de verplaatsingsafstand moet zijn. Er zijn 20 

experimenten uitgevoerd waarin er verschil is aangebracht tussen functie van het gebouw. Daarnaast zijn er 

data van 20 experimenten uit het onderzoek van Gijsbers (2011) gebruikt. In deze experimenten is er 

uitgegaan van een andere typologie. Het totaal aantal steekproeven (40) is erg laag. Daarbij bezitten de 

steekproeven verschillen in essentiele variabelen. Ook is er vrijheid in interpretatie van de plattegrond en zijn 

de data door twee verschillende analisten gelnterpreteerd. Om verbanden te herkennen in de verkregen data 

zijn experimenten met verschillende variabelen met elkaar gecombineerd. De betrouwbaarheid van de 

resultaten die hieruit volgen kunnen daarom in twijfel getrokken worden. Om meer betrouwbare conclusies te 

kunnen trekken uit de ontwerpexperimenten, moeten deze dus veel vaker worden uitgevoerd, waarbij de 

typologie en functie gelijk blijven en maar een persoon de resultaten analyseert. De resultaten die uit deze 

ontwerpexperimenten volgen moeten daarom worden gezien als een indicatie. 

Keuze kolomprofiel 

In §4.2.2 is als randvoorwaarde van het constructief model een keuze gemaakt voor het kolomprofiel. Er is 

gekozen voor een HEA-profiel. De reden hiervoor is echter buiten beschouwing gebleven. Om een 

weloverwogen keuze te maken in het profiel ten behoeve van gewichtsreductie, moet worden bepaald wat de 

verhouding tussen kniksterkte en gewicht van de kolom is. 

Nauwkeurigheid benaderingsformule 

In §S.3.2 is een formule opgesteld waarmee het gewicht van de staalconstructie kan worden benaderd bij een 

gegeven aantal bouwlagen (x) en een belasting (q). Na validatie van de formule (fase 2) bleek er alsnog 16% 

afwijking in de resultaten voor te komen. De bepaling van de formule is gebaseerd op 4 belastingvarianten. 

Om het verband beter te beschrijven tussen constructiemassa en belasting, hadden er meerdere 

belastingvarianten genomen moeten worden. 

Bij het opstellen van de 4 belastingvarianten in §4.2.4 zijn deze zo gekozen, <lat de totale belasting (permanent 

en veranderlijk) een lineair verband beschrijven. Deze belastingen zijn op dezelfde manier meegenomen in de 

bepalingsmethode en formule van het constructiegewicht. Er zijn echter geen veiligheidsfactoren en 

reductiefactoren meegenomen in de bepalingsmethode, terwijl deze we! zijn meegenomen in de modellering. 

Dit is een mogelijk oorzaak van de afwijking in de bepalingsformule van het constructiegewicht. De invloed 

van deze veiligheidsfactoren en reductiefactoren op de nauwkeurigheid zal verder moeten worden 

onderzocht. 

V ariabelen van stichtingskosten 

In hoofdstuk 6 is de financiele haalbaarheid van een draagconstructie met verplaatsbare kolommen 

onderzocht. Met behulp van de benaderingsformule voor het constructiegewicht die volgt uit §s.3.2, zijn de 

stichtingskosten van de staalconstructie inclusief vloeren vastgesteld. De totale stichtingskosten zijn echter 

athankelijk van meerdere variabelen. Toename van de constructiegewicht is van invloed op de 

stichtingskosten van de fundering. Deze verhouding kan meegenomen worden in de berekening. 
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In de berekening zijn ook de invloed van constructiehoogte en leidingintegratie buiten beschouwing gebleven. 

Constructiehoogte en leidingintegratie zijn echter van invloed op de geveloppervlakte en daarmee de 

stichtingskosten van het gebouw. De invloeden van constructiehoogte en leidingintegratie op de 

stichtingskosten kunnen verder worden onderzocht. Ook kan er verder worden onderzocht, hoe toepassing 

van slimme vloeren en leidingintegratie van invloed is op de exploitatiekosten en levensduur van het gebouw. 

Technische haalbaarheid detailvarianten 

De twee detailvarianten die in hoofdstuk 7 zijn ontworpen, dienen als potentiele mogelijkheid om 

verplaatsbare kolommen toe te passen. Er is bij het schetsen van de details echter weinig rekening gehouden 

met het uitvoeringstechnische aspect: de verplaatsingsmethode. Om tot een goed besluit te komen zal dit meer 

moeten worden onderzocht. 

Ook is er na het detailleren geen verder onderwek geweest naar de constructieve haalbaarheid op 

detailniveau. Deze zal moeten warden getoetst op kip en plooi. Er zijn in het detail al kipsteunen aangegeven, 

maar het is onbekend op welke locatie en in welke dimensies en aantallen deze moeten worden aangebracht. 

In variant 1 is er uitgegaan van een extra oplegbeugel aan de bovenflens van de Jigger. Er zal moeten 

onderzocht of deze constructie technisch haalbaar is. 

Samenvattend is de haalbaarheid van verplaatsbare kolommen een erg breed onderwerp. In dit rapport is de 

toepassing en haalbaarheid op een integrale manier op verschillende schaalniveaus onderzocht. Het is echter 

onmogelijk om alles volledig te onderzoeken. Daarom is van alle delen een klein dee! belicht en blijft er 

voldoende ruimte over voor verder onderzoek. 
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Dit verslag is het resultaat van het afstudeerproject "Aanpasbaarheid van de draagconstructie" waarin de haalbaarheid is onderzocht 

en een ontwerp is gemaakt van verplaatsbare kolommen in een draagconstructie. Er is onderzocht in welke gebouwen verplaatsbare 

kolommen toepasbaar zijn en waar de draagconstructie aan moet voldoen. Hierna is de constructieve, praktische en financiele haal

baarheid onderzocht, wat resulteert in een productontwikkeling op het on twerp van R. Gijsbers (201 J ). 


